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Abstract 
This study aims to investigate the focus construction and its markers in Kalhori Kurdish. It 

should be noted that focus is shown with phonetic, morphologic or syntactic markers in 

different languages. The data were collected through observation and interview with Kalhori 

Kurdish speakers in Kermanshah. The findings showed that the focus markers in Kalhori 

Kurdish include /ke/ and /xo/ used in the same sense. Moreover, it was found that although 

these two focus markers have the same meaning, their usage varies in different declarative, 

imperative, interrogative (yes/no questions & wh-questions) and exclamatory sentences. 

However, in exclamatory sentences the speakers use none of these two markers to show 

emphasis. The results indicated that although the speakers use both focus markers in 

declaratives and yes/no questions, /ke/ is simply used in imperatives and wh-questions. 

Also, the research findings showed that /ke/, as a focus marker, is used less than /xo/. 
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 .ایران کرمانشاه، دانشگاه رازي، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی،، انگلیسی

4/8/1398پذیرش:   26/6/1398 دریافت:

 چکیده
 گرهاي نشانهاي مختلف با تأکید در زبان .استه بررسی کرد در کردي کلهريرا آن  هايگرتأکید و نشان ساخت رو پیشپژوهش 

در  زبانکرد مصاحبه با گویشورانراه ازمیدانی و  ةشیوبه  هادادهنوشتار حاضر  درشود. نشان داده می مختلفیی، صرفی یا نحوي اوآ
ها را در هستند که گویشوران آن/ xo/و / ke/تأکید در کردي کلهري  گرهاينشاننشان داد که  هایافته. شد گردآوري شهر کرمانشاه
مختلف  ها در جمالتا کاربرد آنامدارند، عناي یکسانی م گرنشاننشان داد که اگرچه این دو  هابررسی. برندیم کاربهمعناي یکسان 

بی، گویشوران حالی است که در جمالت تعج، این درتفاوت دارد باهم بی) و تعجايواژهه و پرسشنآري/(خبري، امري، پرسشی 
دو  نه هـر  خبري و پرسشی آري/ ۀگویشوران در گوننشان داد که  نتایجکنند. استفاده نمی یدتأک ۀکدام از این دو عنصر نشاناز هیچ

ي هـا افتـه همچنین ی ؛رود کار میبه/ ke/تأکید  گرنشاناي تنها واژهکه در جمالت امري و پرسشحالی، دربرندکار میرا به گرنشان

 برخوردار است.از کاربرد کمتري در کردي کلهري  /xo/ گرنشان بهنسبت  /ke/ تأکید گرنشان که آن استگر بیان ،پژوهش

 .کردي کلهري گرایی،نقش ،اطّالعساخت  ،گر تأکیدنشان: هاکلیدواژه

 .13-1)، 28( 8، هاي غرب ایران ها و گویش فصلنامۀ مطالعات زبان ساخت تأکید در کردي.). 1399( کورش، صابري؛ مسعود ،دهقاناستناد: 
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 مهدّمق -1

 9ی ناو اطّتعا اتی است که بار اطّتعدسته از ، حاوی آن1که در یک بندای دارد هپیچید تأکید مفهوم و نظام

 3گار . نشاان برخوردارناد  3ی کهنهاطّتعبار  از اتی کهاطّتعمقابل  ۀکند، درست در نقطرا با خود حمل می

 ودر ساط  هجاا    کاه دهد ی واژه را تغییر میعاطّتها نیز بار معنایی و در نظام آوایی و صرفی زبانتأکید 

ی دیگار نمایاان   هاا را نسابت باه هجا   ییواقع بلنادی هجاا  در وشود می واژه یادۀ تکی مثابۀهبواژه از آن 

دو برداشات   از رود کاه شمار می تحلیل گفتمان به ةجمله مفاهیم مطرح در حوزاز 7مفهوم تأکیدسازد.  می

 آن ینینشا  همهایی که در تر از دیگر عناصر و سازهعنصری برجسته ۀمثاب به متفاوت برخوردار است، یکی

باا   1یاطّتعا و مفهوم دیگر آنکاه سااخت   ( 1222 ،5لدووی و انگدالاو ؛1221 ،2لدوویا)و اند گرفته قرار

 ؛1259 ،2جکنادا  )اسات   تأکید ۀهمان نشانواقع درکه  دارددر آن ساخت تفاوت  نینش همعناصر  دیگر

 (.  1227 ،دوویلاو

در سط  بناد   ،اطّتع، یعنی ساخت گفتمانی گرنشانبررسی این  هد  باتا  کوشدمیپژوهش حاضر 

هاا در درون بناد چگوناه     ها هستند و کاربرد آنگرهای تأکیدی در کردی کلهری کدامنشان نشان دهد که

. در ارتباا  اسات  بند نیز  ۀبا تکیگفتمانی نیست، بلکه  یت که تأکید تنها مفهومفتوان گبنابراین می ؛است

، ایان  دادن تأکید آن بند دخیل است. براساا  در نشان ،( آرایش واژگانی یک بند1221)باور والدووی به

، سااخت گاروه   11اسنادی شبه ،11همچون ساخت اسنادی ،دارهای نحوی در حالت نشانبرخی از ساخت

یاک از ایان   عباارتی، هار  به ؛اساسی دارند ینقش دادن تأکید جملهها در نشانآنو امثال  19اسمی مضاعف

والادووی بار    ،همچناین  دارند.خود را  ویژةمتفاوت و  القائیهای نحوی نقش ارتباطی، کتمی و ساخت

تنهاا  ل تأکیادی اسات کاه    . ناوع اوّ هساتند  لئشناسان بین دو نوع تأکید تفاوت قااین باور است که زبان

در تقابال اسات   نو گوینده  اطّتعبا که تأکیدی است ، وع دومو ن ذاردگ یمنو را در اختیار مخاطب  اطّتع
                                                                                                                                                          
1. clause 

2. new information 

3. given information 

4. marker 

5. focus 

6. E. Vallduvi 

7. E. Engdahl 

8. information structure 

9. R. Jackendoff 

10. cleft structure 

11. pseudo cleft structure 

12. double NP construction 
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 .دار اسات در هر جمله وجاود نادارد و نشاان    ضرورت بهافزون بر این،  ؛ساز داردمشخّصماهیتی  و تنها

تاوان آن  نمای در درون بند است که  ایسازه ،تأکید گرنشاناست که بر این باور  (915: 1223) 1لمبرکت

بینای  قابال پایش   غیار  در زبان گفتاری این عنصر از دیدگاه لمبرکت، یعنی ،دانستالزم ن گفتار ابدر زرا 

   قابل بازیابی است. غیرنیز شناختی لحاظ کاربردبه بوده و

انواع تأکیاد در زباان   ( 1313مهند )راسخ .استشده  انجامهایی پژوهش ،تأکید در زبان ۀپیرامون مقول

توان باه  می یزبان فارسکه در  ه استنشان داد وبررسی کرده  را های بین آنهاو همچنین تفاوتفارسی 

ناو   اطّاتع دارای کاه  ی جملاه  اطّتعکید أت میان ،ویهمچنین  ؛اشاره کردی و تقابلی اطّتعتأکید دو نوع 

 دیگاران لنگارودی و   هیا بو آل .ه اسات شاد تماایز قائال    ،دار استکید نشانأکید تقابلی که تأتنیز  و است

هاسات کاه بارای    ای از نشاانه کاه زباان مجموعاه    اناد را بررسی کردهاین موضوع  پژوهشی( در 1327)

انتقاال درسات و   بارای  کاه   کنناد مای ها در پژوهش خود به این نکته اشااره  رود. آن کار میهرسانی ب پیام

ها را تأکید یاا  ا این نشانههکه آن شودهایی همراه آن پیام با نشانهباید هدفمند پیام میان گوینده و شنونده، 

که ابزارهای تأکیاد، کاارکرد تأکیادی خاود را در      داده استهای این پژوهش نشان  یافتهاند. د نامیدهیتوک

   روند. کار میاند و تنها برای تقویت و استحکام بافت کتم به دست دادهاز عربی

 ه اسات نشاان داد  وبررسی کارده   راکردن اقسام کلمه دهای مؤکّ ( مبحث تأکید و روش1322رفیعی )

که تمام اقسام کلمه در زباان   ه استنشان داد نتایجشوند. د میکه اقسام کلمه در زبان فارسی چگونه مؤکّ

 اسات  آنگار  بیاان  هایافته ،همچنین؛ د شوندهایی مؤکّکارگیری روشهفارسی این قابلیت را دارند که با ب

 گیرد.  حوی و بتغی انجام مین دالیل خاصّکه تأکید در این زبان به

و را بررسای  هاای فارسای خراساان    تأکیاد در برخای از گاویش    نشاانۀ ( 1325) صابوری شریفی و 

اناد. نگارنادگان   سه استان شمالی، رضوی و جنوبی انتخااب شاده  ها از هرکه گویش اندخاطرنشان کرده

که تنهاا   گروهی؛ شوندتقسیم می روهگتأکید به دو  لحاظ نشانۀهای مورد بررسی بهنشان دادند که گویش

 /xa/ /xo/ /x/ و /ku/ /ke/گار تأکیادی   نشاان  گروهدیگر از دو  گروهیکنند و استفاده می /ke/گر از نشان

 کنند.  استفاده می

تحلیلای باوده و    - صاورت توصایفی  باه  ،رو پایش  روش انجام پژوهش ماهیت شایان ذکر است که

 ؛اسات  شاده  گاردآوری مصاحبه با گویشوران کاردی کلهاری   از راه نی و ها با استفاده از روش میدا داده

( تحلیال  1223لمبرکت ) از دیدگاه اطّتعشده نیز با استفاده از مفهوم ساخت های گردآوریهمچنین داده

                                                                                                                                                          
1. K. Lambrecht 
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تأکیاد  بارای  در جمتت مختلف  ،که گویشوران مشخّص شدها . پس از گردآوری دادهاندشدهو ارزیابی 

و  /xo/ ۀ، دو نشاان شاوند  نامیاده مای   9زمیناه پسات اطّتعاتی که اطّتعدر تقابل با  1جستهات براطّتع بر

/ke/ ی اطّتعا از باار  در یاک بناد   کاه   را اتیاطّتعا  کاارگیری ایان دو نشاانه،   باا باه   تا برندکار میرا به

 .  دنرده باشمنتقل کبه خواننده یا شنونده  ،برخوردارند نینش همت به دیگر عناصر تری نسب برجسته

 های آنو مقوله اطاّلعساخت  -2

آن باه  آغااز   تحلیل گفتماان اسات کاه    مبحثگرا و یکی از مفاهیم مطرح در دستور نقش اطّتعساخت 

 ینماا مفهاوم   ،3گاذار مکتاب پاراگ   ( پایاه 1231) 3متسیو  کههنگامی درست .گرددمکتب پراگ بازمی
بلکاه جملاه را    ؛نکارد  مورد نظر بررسی خارج از بافتجمله را  واقع وی. دررا مطرح کرد 7جمله ینقش

 ةگساتر نقشای کاه جملاه در     ،عبارتیبه ؛بررسی کردبافت موقعیتی  های پیشین یا گسترةجمله ةدر گستر

و  5کهناه  اطّاتع واضع مفاهیم  ،همچنین ،ویکند. می ایفا 2یعنی بافت یا بافت موقعیتی ،های پیشینجمله

 2نو است که هلیادی  اطّتعبرگرفته از  rhemeکهنه و  اطّتعبرگرفته از  theme، یفنّبیان بهبود.  1نو اطّتع

ازدیاد  ، بناابراین  ؛بخاش یااد کارده اسات    پایاان  منزلاۀ به rhemeگر پیام و آغاز مثابۀبه theme( از 1225)

 کهنه و نو در سط  جمله.   اطّتععبارت است از توزیع  اطّتعساخت  ،شناسان زبان

و در تقابل با مفهوم نمای نقشی جمله که متسایو  آن را وضاع کارد، بایاد گفات کاه        این اسا بر

در نماای نقشای   زیارا   ؛استمحور شنوندهنمای نقشی جمله  آنکهحالاست، محور  گوینده اطّتعساخت 

( 1221والادووی ) . اسات نظار   مادّ از آن پایش   هاای جملاه  ةدر گسترکهنه و نو ات اطّتعجمله، توزیع 

بیان کارد کاه    . ویکار برده استرا به تأکیدو  11اصطتحات زمینه ،rhemeو  themeی اصطتحات جا به

و شروع حرکات هواپیماا   اعبارتی،  به ؛یمایی است که قصد پرواز داردهواپ ةاین مفاهیم، برگرفته از استعار

 منزلاۀ پارواز آن را باه  بلندشادن از باناد و    ساسس مفهوم زمیناه و   مثابۀروی زمین و در باند فرودگاه را به

   درنظر گرفته است. تأکیدمفهوم 
                                                                                                                                                          
1. foregrounding information 

2. back grounding information 

3. V. Mathesius 

4. Prague school 

5. functional sentence perspective 

6. situational context 

7. theme 

8. rheme 

9. M. A. K. Halliday 

10. ground 
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اساتفاده کارده    تأکیاد نو از اصطتحات مبتدا و  اطّتعکهنه و  اطّتع( برای دو مفهوم 1223لمبرکت )

بارای اصاطتح مبتادا، اناواع مبتادای       و دسات داد برای هریک از این اصطتحات انواعی باه  . ویاست

وی بارای اصاطتح   افزون بر این،  ؛طرح کرده استمرا  3و مبتدای دومین 3ین، نخست9تقابلی ، غیر1تقابلی

 .کرد خواهند یبررسرا ها آن ادامهدر نگارندگاندست داده است که به تأکیدی، سه نوع ساخت تأکید

 تأکیدساخت  -2-1

 یاد تأکساخت تأکید، سه ناوع تأکیاد را از هام بازشاناخته اسات: الاف(        مورددر (922: 1223)لمبرکت 

در ساخت موضاوعی، هار موضاوعی در جملاه،     . 5ایجمله تأکیدج( و  2ایگزاره تأکیدب( ، 7موضوعی

، هار  تأکیادی تواند در کانون قرار گرفته و تأکید شود. در این نوع ساخت م میشامل فاعل، مفعول و متمّ

بارای مثاال،    ؛تأکیاد موضاوعی خواهاد باود     شاود، کانون تأکید جایگاه تواند در موضوع یا اسمی که می

 :پرسشی مخاطب در پاسخ به جملۀ

   ؟جزوه را کسی کردچه کسی  (1

 :گویدمی

 .  جزوه را کسی کرد االف. رض

ای هسات کاه در   زیرا در اینجا، گروه اسمی ؛در این جمله از نوع تأکید موضوعی است رضابنابراین 

 کانون جمله قرار دارد و آن گروه اسمی، یک موضوع است.  

 :اگر بگوییم

 چی شد؟   جزوه (9

 :و در پاسخ گفته شود

 .جزوه کسی شد الف.

از ایان   ؛شاود خواهد بود که در این مثال به آن تأکید محمولی گفتاه مای   یپاسخ پرسش شد یکس ،بنابراین

گروه فعلی، باه تعبیار    کلّ جمله،این عبارتی، در به ؛تأکید از نوع موضوعی نیست، (الف 9) جملۀدر  رو،

                                                                                                                                                          
1. contrastive topic 

2. noncontrastive topic 

3. primary topic 

4. secondary topic 

5. argument structure focus 

6. predicate structure focus 

7. sentence structure focus 
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ناو   اطّاتع جملاه   ای، کالّ ا در تأکیاد جملاه  امّا  ؛یشی، ازنوع ساخت تأکید محمولی اسات شناسی زازبان

 پاساخی کاه   ،برای نمونه ؛در یک جمله در کانون قرار دارند نینش همخواهد بود که در آن تمامی عناصر 

 باشد: (الف 3)صورت  بهتواند میای است که  از نوعی تأکیدِ جمله ،شود( داده می3) پرسشبه 

 چی شد؟ (3

 رضا جزوه را کسی کرد.الف. 

 .گرفته استپیام قرار  ة، تمام جمله مورد نظر شنوند(الف 3) در مثال

هاا ساازوکارهای مختلفای بارای     بر این سه نوع ساخت تأکیدی، در زبانافزون  دهد کهادامه می لمبرکت

 ای نمونه:بر ؛داندنواختی می ۀبیان تأکید وجود دارد. او یکی از سازوکارها را تکی

 دادم. رضارا به  جزوهمن  (3

 دهم.نمی رضارا به  جزوهمن ( 5

بار روی   (7) جملاۀ در  کاه ؛ درحاالی اسات  رضا و گروه اسمی ، تأکید بر روی موضوع(3) جملۀدر 

 است. شدهتأکید  کتابموضوع گروه اسمی و 

 ؛اسانادی اسات  سانادی و شابه  های ااستفاده از ساخت رود،کار میبهسازوکار دیگری که برای بیان تأکید 

 های زیر:مانند نمونه

 را به من داد. )اسنادی( جزوهبود که  رضا (2

 اسنادی(بود. )شبه جزوهبه من داد  رضاآنچه  (5

کاه در ایان سااخت، فاعال      در زبان انگلیسی 9اییا عرضه 1همچنین است در مورد ساخت وجودی 

 زیر در زبان انگلیسی. ۀمانند نمون؛ است نونو کا جایگاه تأکیددرواقع و  آیدپس از فعل می

8) There is a pamphlet in my bookcase. 

 در چمدانم جزوهای هست.

 اطّاتع  منزلاۀ وجودی آمده است به thereکه پس از ساخت  a pamphlet، گروه اسمی (1) جملۀدر  

به گفتماان   که یاطّتعن ساخت، عبارتی، در ایبه ؛شودنظر گرفته میدر ،نو که همان جایگاه کانونی است

 thereپاس از   یسا یزباان انگل شاود تاا هماواره در    همین امر سبب می ونو است  اطّتع ،شودعرضه می

                                                                                                                                                          
1. existential construction 

2. presentational construction 



 5ساخت تأکید در کردی /

 استفاده شود. theجای  به aوجودی از حر  تعریف 

 تأکید در کردی کلهری ةعناصر نشانبررسی  -3

کاار  باه معناای یکساان    را در هایشوران آنهستند که گو /xo/و  /ke/ ای تأکید در کردی کلهریهگرنشان

د. شایان ذکار  آینمی ،سازی شوندقرار است مبتدا از آنچهپس  تأکید ۀمعمول این دو نشانطور بهو برند می

در جایگااه یکساان و درمعناای     ،یکساان  با کااربرد  ،جمتت خبریبیشتر تأکید در  ۀاست که هردو نشان

جایگااه   /ke/و  /xo/ گرهاای از نشانپیش  ها جایگاههای زیر که در آنهمانند نمون ؛روندکار میبهیکسان 

 .کانون یا همان تأکید است

9) to      ke/xo             xas                  zan      -i       

     که خب/          خوب              دانستن   ی–شخص مفرد( )دوم تو

یدان یمتو که/خب خوب   
10) Ɂæwæ       ke/xo             xwæj             das           -æ                          xæw  

او             خب/که         خودش         زدن              ماضی نقلی ۀنشان       خواب   

خب خودش را به خواب زده است او که/  
11) mɛ           ke/xo            xwæm           wɛtəm. 

من         که  خب/        خودم            گفتم     

خودم گفتم خب /من که  
12) namæ-Ɉæ                post      kɛrdi      ke/xo 

 نامه -معرفه ۀنشان       خوب/که     کردن     پست

 نامه را پست کردی که/خب
13) qæza       - Ɉæ                  rɛšja           ke/xo.  

 غذا          - معرفه ۀنشان   ریختن        خوب/که  

خب غذا ریخته شد که/  
14) miwæ  -Ɉæ     ke/xo   xor    -ja. 

-معرفه ۀنشان       که/خب        خوردن            میوه   یای مجهول -           

میوه که  خورده شد خب /  

15) mɛrd -ᴓ           ke/xo.  
مردن -شخص مفردسوم        خوب/که                   

خب مُرد که/  
16) či               -d                               ke/xo  

 رفتن           -شخص مفرددوم        که/خب 
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خب رفتی که/  

در ا ر /xo/و  /ke/ گرهاای تأکیاد  گویشوران نشاان  ،مشاهده شدگفته پیشهای در نمونهگونه که همان 

ا نکتاه اینجاسات کاه در جماتت     امّ ؛برندکار میبههای خبری در شرایط یکسان و بامعنای یکسان جمله

ماتت پرسشای   در ج ، گویشاوران عبارتیبه ؛کید متفاوت استتأ ۀنشانپرسشی شرایط استفاده از این دو 

 .  کنندمی استفاده/ ke/کید گر تأاز نشان تنها ،نهآری/

17) malæ     -Ɉæ                        sæn      -i                                ke/xo? 
  خانه         -معرفه ۀنشان         خریدن    -شخص مفرددوم       خوب/که

؟خب خانه را خریدی که/    

کاتم   ةگویندکیدِ مورد تأ خریدنعمل  ،در این مثال ،عبارتیهب ؛کید استجمله مورد تأ کلّ ،در این حالت

در  ،روی آن واقاع شاده اسات    عمل خریادن که  باشد ایخانهچه هد  گوینده تنها ا چنانامّ ؛استبوده 

 شود:صورت زیر بیان میبهباال  ۀاین صورت جمل

18) malæ   -Ɉæ                       ke          san     -i? 

 خانه      -فهمعر ۀنشان       که            خریدن  -شخص مفرددوم

 خانه را که خریدی؟

اساتفاده کنایم،    /xo/ کیاد تأ ۀاز نشاان  (11)و  (15) ۀدر دو جملا  /ke/کیاد  گر تأنشانجای چه بهچنان 

. اگرچاه  را از شانونده دارد گفتاه  پایش پرسشی  ۀمعناست که گوینده انتظار شنیدن معنای مثبت جمل بدین

 مثبت نباشد.پاسخ  ممکن است

19) malæ   -Ɉæ                       xo             san     -i? 

 خانه       -معرفه ۀنشان      خوب/که      خریدن  -شخص مفرددوم

خریدی؟ خبخانه را   

 ،خواهاد از شانونده بسرساد   شود که گوینده از آنچه مای زمانی استفاده می /ke/کید تأ گربنابراین نشان 

 ،گویشاوران  کاه درحاالی . بیشاتری دسات یاباد   ات اطّتعا  به اردندارد و با پرسش خود قصد داطّتعی 

داشاته  اتی درخصوص پرساش خاود   اطّتعپیش  که از برندکار میبهدر صورتی  را /xo/ یکیدگر تأ نشان

 کنند.ات ذهنی خود آن پرسش را مطرح میاطّتعدانشِ یید تأمنظور تنها به و باشند

 ؛اسات  متفااوت وضاعیت   ،شاوند مای  آغااز ی در خصوص جمتت پرسشی که باا ضامایر پرسشا    

کیادیِ  تأ گار نشاان دو تنهاا یکای از   گویشاوران  سشی، در جمتت پرسشی همراه با ضمایر پر ،عبارتی به



 2ساخت تأکید در کردی /

 ؛کنناد اساتفاده مای   /xo/کید تأ گرگویشوران از نشان ،تگونه جمت. در اینبرندکار میرا به کردی کلهری

 عا هستند.ادّکه تأییدی بر این  های زیرمانند نمونه

20) kæj     či          -d                               xo? 

  کی      رفتن      -شخص مفرددوم        ب  وخ

؟خبخواهی بروی کی رفتی/ می  

 ؛برناد کار مای بهدر هردو زمان گذشته و آینده را / čid/فعل باید گفت که گویشوران،  (91)جملۀ  مورددر

آن را درک  ةشوران با درنظرگرفتن بافت زمانی مورد نظر خود، معنای زماان گذشاته و آیناد   گوی ،بنابراین

 /xo/کیادی  گار تأ نشاان در جمتت پرسشی همراه با ضمیر پرسشی تنها از گویشوران  رو،ازاین ؛کنندمی

 :هستندد این مطلب مؤیّی زیر ها. نمونهکنندمیاستفاده 

21) kæj         tij        -æj                                  beč      -im                                xo? 

کی    آمدن         ی–شخص مفرد( )دوم        رفتن    یم -شخص جمع( )اول     خب      

 کی میای بریم خب؟

و آن را بیاان  ، اگر به دو صاورت بناد پایاه و پیار    (91) جملۀهایی همچون شایان ذکر است که در نمونه

گار تأکیادی اساتفاده کنایم کاه در ایان صاورت        ضمیر موصولی و نشاان  مثابۀبه /ke/توانیم از کنیم، می

 آمده است: (99) جملۀگونه که در توانیم ضمیر موصولی را نیز حذ  کنیم. همان می

22) kæj  tij     -æj      (ke)  beč     -im? 

 کی  آمدن      ی–شخص مفرد( )دوم  (که)  رفتن        یم- شخص جمع(اول) 

آیی )که( برویمکی می . 

23) Ɂæra          či           -d                                  xo? 

چرا           رفتن       ی– (مفردشخص دوم)      بوخ  

وی؟خواهی برمی /رفتی خبچرا   
24) ki             Ɂæw      qesæ        kerd                                xo? 

چه کسی  آن          حر         کردن -شخص مفردسوم      بوخ  

آن حر  را زد؟ خبچه کسی   
25) č              dærs    xwæn-id-æ                                                 xo?                 

چگونه    خواندن    در   -خص مفردشدوم -نقلی ۀنشان           ب  وخ  

؟خبای در  خوانده چگونه   

همچناین بساته باه     ؛کار رودهواند بتتنها در انتهای جمله، بلکه در ابتدای جمله نیز مینه /xo/ گرنشان 
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 کار رود.  هاز هرکدام از کلمات درون جمله نیز بپس  تواندکید میتأ

26) xo         čæ      kerd-i? 

بوخ    کردن     چه  -خص مفردشدوم           

چکار کردی؟ خب  

 /ke/ کیاد تأ گار نشاان هرگز از ، هستند واژهکه حاوی پرسشگویشوران در این نوع جمتت پرسشی  

مانناد   ؛معنا اسات بی در این نوع ساخت کامتً/ ke/کید گر تأنشان کاربردکنند و استفاده نمی /xo/جای به

 دانند.معنا میها را بیشوران آنکه گوی های زیرنمونه

27) *čæ         kerd-i                               ke? 
 چه       کردن-شخص مفرددوم        که 

؟کهچکار کردی  *   

28) *č               dærs        xwæn  - id    -æ                                  ke? 

 چگونه       در     خواندن    -ص مفردشخدوم -نقلی ۀنشان   که   
 ؟کهای چگونه در  خوانده *

سااخت  را جمتتای باد   (91)و  (95)گونه که پیداست، گویشاوران کاردی کلهاری، جماتت     همان 

 معناست.دانند که برای این گویشوران بی می

وضاع  شاوند نیاز   مای  آغااز  واژهپرساش  باا  عباارتی و باه  هایی که با ضمایر پرسشیدیگر مثال مورددر 

 از ضمایر پرسشای پس تواند ، میرودکار نمیبهکید تأ برای /ke/گر نشانا در جایی که امّ ؛ستا گونه بدین

عناوان  و در این جایگااه باه   است کار رفتههب ضمیر موصولی مثابۀبه /ke/ ، عنصر(92) جملۀبیاید. در نیز 

 :شودگر تأکید درنظر گرفته نمینشان

29) ki      -jæ             ke       næ-zan-e 

 کی     -هست      که      ساز پیشوند فعلی منفی -دانستن -شخص مفردسوم

نداند کهآیا کسی هست   

کاه  وقتای ا امّا  ؛شاود اساتفاده مای   /xo/و  /ke/ ۀدر جمتت خبری از هردو نشاان  گفته شد،گونه که همان

را بیاان   ایجملاه  کااری دادن یا نادادن  از انجام اعتراض ۀشانبه نای بخواهد در پاسخ به فردی که گوینده

 ،صاورت در ایان  ،عباارتی  و باه  کناد مای  گرهای تأکیاد اساتفاده  از یکی از نشانصورت تنها کند، در این

قصد و نیت خاود   گوینده ،/xo/گر تأکید کاربردن نشانبنابراین، با به ؛تر خواهد بودکاربردی /xo/گر  نشان

کاه در  هاایی  نموناه مانند  ؛را انجام دهد کاریدرراستای خواستۀ او تا  سو کردههم فرد مخاطبرا با نیت 



 11ساخت تأکید در کردی /

   :زیر آمده است

30) mɛ    ke    tej-æm! 

 من  که     آمدن -شخص مفرداول

آیممی کهمن   

 کاار نادادن آن  استفاده کرده اسات تاا مخااطبش را از انجاام     /xo/گر ، گوینده از نشان(31) جملۀدر  

 چارا یا صورت مثبت آن  ؟ییآینم تو چراکه  هاعبارتی او در پاسخ به این پرسشبه ؛ناراحت نکرده باشد

 ،ایواژهاساتفاده کارده اسات. گاویی همچاون جماتت پرساش        (33)و  (31)ی هااز نمونه ؟ییآ یم تو

 استفاده کند./ xo/گر باید از نشاننیز  خبر ةگویند

31) mɛ     xo          tej-æm! 

 خب    من       آمدن -شخص مفرداول

آیممی خبمن   

 ۀجملا  نه آری/ صورت پرسشیچه بهچنان، بیان شدنه  طور که درخصوص جمتت پرسشی آری/همان

و تنهاا تفااوتی کاه در     کاربردی خواهناد باود   /xo/و / ke/ گر تأکیدیننشارا از کسی بسرسیم، هردو باال 

ی باه پاساخ   گویناده تاا حادّ   ، /ke/گر تأکید درخصوص نشانآن است که  ،توان بدان اشاره کرداینجا می

 :د این مطلب هستندهای زیر که مؤیّمانند نمونه ؛مثبت مخاطبش اطمینان دارد

32) to        ke          tej-æj? 

 تو      که         آمدن  -شخص مفرددوم

آیی؟می کهتو   
33) to           xo          tey-æj? 

تو       خب        آمدن  -شخص مفردومد  

آیی؟می خبتو   

گوناه  ا همان، امّکاربرد دارند /xo/ و /ke/ ۀمنفی تبدیل کنیم، هردو نشان را به (31) جملۀفعل  چهچنان 

شادن باا   رنا  کتمی و هام نوعی هم ةدهنددر این مثال نشان /xo/ ، کاربردشدبیان نیز  (31) جملۀکه در 

غیار   کاه  یای آیما  تاو  چارا را در پاسخ به پرسش  (33) ۀجمل مخاطب،زیرا  ،خاطب استنیت و قصد م

مخاطاب اطمیناان دارد و    آمادن عبارتی، گویی گوینده از به ؛بیان کرده است ،است مدناینمعنای بهصری  

 گار هماین دلیال او از نشاان   را نیز درک کرده است و به امدنینمخاطب نیز معنای ضمنی گوینده مبنی بر 

ایان   ،خاطر احترام به ویهاش و بمیل باطنیباوجود  کند تا به گوینده نشان دهد کهاستفاده می /xo/تأکید 
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     پاسخ را بیان کرده است.

34) mɛ        xo             ne  -jæt-jæm. 

من      خب           ساز فعلپیشوند منفی -آمدن -شخص مفرداول  

آیمنمی خبمن   

و در ایان ناوع    برناد کاار مای  را باه / xo/ یگر تأکیاد ت امری نیز گویشوران تنها نشانهمچنین در جمت

 :د این مطلب هستندهای زیر مؤیّکند. نمونهمعنا میجمله را بی، /ke/گر تأکید نشان کاربردِ ،جمتت

35) beč       -im                                   xo. 

رفتن     یم  –شخص جمع( )اول     خوب   

یم/ بریم خبخب بر  
36) b  šæw      xo. 

 خوب         گفتن

 خب بگو
37) bæw         xo 

آمدن       خوب       

 خب بیا

 گیرینتیجه -4

مبتادا  بخش ابتدایی جمله است کاه   آن، مقابلو در دربر دارد نو اطّتعجمله است که  از بخشآن  ،کیدأت

نظار برخای از    با سااخت آوایای زباان در ارتباا  اسات و باه       ،ازسویی د. تأکینداردنو  اطّتع و دارد نام

با ساخت نحوی جملاه در ارتباا  اسات     ،و ازسوی دیگر داردجمله  ۀبا تکی یمتناظرۀ رابط ،شناسان زبان

واقاع  ، تأکید دربه آن اشاره کردندگونه که نگارندگان در پژوهش حاضر . همانو تابع اصل فرافکنی است

یاا گویناده قصاد تأکیاد      شده اسات  که درخصوص آن پرسشای است اصلی ه یا عبارتواژ ةدهندنشان

قصاد انتقاال آن را باه مخاطاب خاود       ،پیام ةای که گویندعبارتی، واژهبه ؛داردبخش را آن بیشتری روی 

هاا  هاای ایرانای کاه در آن   هاا و گاویش  ها نشان داد که در کردی کلهری، همچون دیگر زباان دارد. یافته

کاار  را باه ی گرهای خاصّا نشانجمله،  واژه، عبارت یا کلّهمچون  ویشوران برای تأکید بخشی ازجملهگ

/ xo/و  /ke/گرهاای  منظاور تأکیاد از نشاان   های ایرانی نیز گویشاوران باه  ، در این گویش از زبانبرندمی

هاای مختلاف   بافت ردو امری(  پرسشیبه نوع جمله )شامل جمتت خبری،  توجّهکنند که با استفاده می

 .  روندکار میبه

باا معناا و   را گار تأکیاد   هاردو نشاان  در جمتت خبریِ کردی کلهری، گویشوران که نتایج نشان داد  



 13ساخت تأکید در کردی /

چیازی را  اعتراضِ مخاطابِ خاود   ای بخواهد در پاسخ به گوینده، مگر اینکه برندکار میبهکاربرد یکسان 

کاه در جماتت   رحاالی . دکناد اساتفاده   /xo/گار تأکیادی   از نشاان بایاد  صورت تنها در اینکه  کندبیان 

اسات. در   متفااوت ای( وضاعیت  واژهناه یاا پرساش    )اعام از آری/  پرسشی ۀ، بسته به نوع جملپرسشی

جاای  هاای مختلاف و باه   را در بافات  /xo/و  /ke/ گار نه، گویشوران هردو نشان آری/ پرسشیجمتت 

کنناد  اساتفاده مای  / xo/گر تأکید ای، تنها از نشانواژهت پرسشدر جمت که، حال آنبرندکار میبهیکدیگر 

 هاا همچنین بررسای  ؛شودمی پرسشی ۀمعنایی جملدر این بافت، موجب بی /ke/گر تأکید و کاربرد نشان

 کااربرد  و برناد کاار مای  را باه  /xo/ تأکیادی  گار نیز گویشوران تنها نشاان در جمتت امری نشان داد که 

 /xo/گار  کاه در کاردی کلهاری، نشاان     نشاان داد هاا  یافتاه  ،بنابراین ؛رسدنظر میمعنا بهبی /ke/گر  نشان

 برخوردار است./ ke/گر مراتب از کاربرد بیشتری نسبت به نشان به

 منابع

هاای تأکیاد در زباان عربای معاصار و       (. کاارکرد نشاانه  1327شیخی قاتت ) سریه و عبدالعلی  ،بویه لنگرودیآل

هاای  پاژوهش  .(کتاب األیّام طه حسین و مقدّماۀ للشعاعر   ۀدر زبان فارسی )با تکیّه بر ترجمیابی آن  معادل

 .31-13 (،13) 2، ترجمه در زبان و ادبیات عربی
 .12-7 (،1) 1 ،شناسی زبان و زبان ۀمجلّی. کید در زبان فارسأ(. بررسی انواع ت1313) محمد ،مهندراسخ

 .123-135 ،(19) 5 ،علوم ادبیفصلنامۀ دو. د کلمه در زبان فارسیهای تأکی  (. روش1322) داود ،رفیعی
 نشاریۀ هاای فارسای خراساان.    تأکیاد در گاویش   ۀ(. بررسای نشاان  1325بانو صابوری ) نرجس و شهت  ،شریفی

 .172-171 ،(11) 11 ،های خراسانشناسی و گویش زبان
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