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 چکیده
نوشتتاري زبتان  ۀدي در گوناز جمله تکواژهاي دستوري زبان فارسی است كه برایش كاربردهاي متعدّ« كه»

دارد كته باعت   اربرد كالمتیتدین كتتدر فارسی گفتاري هم چن تکواژشناسیم. با وجود این، این فارسی می

دهتیم. در ایتن  ركاركردهاي رایج یک تکواژ دستوري هم مورد مطالعه قرا فارغ از حوزۀآنرا یم شود بتوانمی

تتا  شتوندمتی معرّفتی« كته»شده، تعدادي از كاربردهاي كالمتی بطضهاي واقعی با استفاده از داده ،پژوهش

ه خواهتد شتد كته كته نشتان داد، چراتر شوندتر و جامعنظریات پیشین در مورد كاربردهاي این حرف كامل

اي ماننتد حركتت ستازه ،در فارسی گفتاري، نتیجۀ برخی فرایندهاي نحوي« كه»برخی از كاركردهاي كالمی 

 . است

 ی.هاي تعجبّساخت ، تأكید،فارسی گفتاري ،تکواژ دستوري ،كاربرد كالمی ،كه ها:کلیدواژه
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 مهمقدّ -2

در كنار ا امّ ،شودهاي فراوانی دیده میهتشبا گفتاري زبان فارسیو  ينوشتارهاي گونهبین 

از آنجا كه سرعت تغییتر هاي این دو گونه هم قابل كتمان نیست. تفاوتاین تشابهات،  ۀهم

تتوان همتواره مراتب بیشتر است، نمینوشتاري زبان به گونۀل زبان محاوره نسبت به و تحوّ

از كترد. ي زبان نوشتاري تحلیتلشده براگفتاري را بر حسب معیارها و تعاریف تدوین ۀگون

قادر است تتا در طتول  ،شودمحاوره كه ماندگار می ۀهاي گونریدهتطرف دیگر، بخشی از آف

رستد به نظر می ،زبان نوشتاري معیار را در معرض تغییر قرار دهد. به همین دلیل ۀزمان گون

این تغییرات  ۀجملاز امري ضروري است.  ،هاي زبان گفتاري از ابعاد مختلفبررسی ویژگی

اي ایی و كتاربرديتات معنتتعتا دچتار تنوّتتوان به مواردي اشاره كرد كه در آن، تکواژهتمی

زبتانی در  ۀاز آنجایی كه بسامد كاربرد هتر ستاز نوشتاري وجود ندارد. ۀشوند كه در گونمی

نتد و كی اساستی ایفتا متیمحتاوره نششت ۀونته گتار بتفارسی معی ۀتغییر گون تسریعایجاد و 

 ات زبتانیتر در معرض تغییترتر و عمیقها بیشتر است، سریعهایی كه دفعات تکرار آنسازه

بته  ،در زبتان فارستی گفتتاري« كته»بستامد ۀ پرلذا بررسی كاربرد كالمی واژ ،گیرندقرار می

بتا تحلیتل شتود تتا ن تحشیق تتالش متیتدر ای. شده است تحشیق برگزیدهعنوان هدف این 

 تکتواژكتاربرد  اي در متوردهاي تازهنکته ،ايواقعی در فارسی محاوره هايداده ۀمدارانبافت

 ( استت1971نجفتی   ۀدر امتداد مشال هاین مشال .ارائه شود زبان فارسیي گفتار ۀدر گون« كه»

  هاي آن را تکمیل كند.و قصد دارد داده

 روش تحقیق -2

ایج در تهران مورد مطالعه قرار گرفتت. اي فارسی رمحاوره ۀبه منظور انجام این تحشیق، گون

ستاعت  9ابتتدا  ،، گردآوري شتد. بته ایتن منظتور9هاي این تحشیق به روش پیکره بنیادداده

و در نشتا  مختلتف تهتران  هادر محیط 1به صورت تصادفینفر(  16 مجموعاً  افراد ۀمکالم

« كته» ۀها واژآن ها، عبارات و جمالتی كه درسنجی و تلخیص دادهضبط شد. پس از صحّت

هاي موجود، سعی بتر آن بتود تتا در تحلیل دادهاستخراج شد.  جمله(، 379  كار رفته بودبه

                                                 
3. corpus based 

4. random sampling (RS) 
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تالش شد نیز  در نهایتبندي شوند. كاربردي متمایزي كه دارند دسته ۀجمالت براساس نکت

د منتبته صتورت نظتامنظامی منسجم از مفاهیم این واژه در كاربرد واقعتی ارائته شتود و  تا

 د. وش مشخّص زبان فارسیگفتاري و نوشتاري  ۀگون در «كه»كاربرد  هايتفاوت

 «که» -9

معانی و كاربردهاي مختلفی دارد. نگاهی گذرا بر معانی ارائه شده در متدخل ایتن « كه» ۀواژ

محتدود بته  بیشتتردهد كه ایتن معتانی هاي مختلف به خوبی نشان میلغت واژه در فرهنگ

و كاربردهاي ذكرشده براي آن، همان مواردي است كته از  فارسی است نوشتاري زبان ۀگون

دیگري بتراي ایتن  و كاربردهاي معانی حال آنکه ،سوي دستورنویسان سنّتی ارائه شده است

اهمیّتت  هتبت وجّهتتتا تدر واقتع بت استت. ۀ گفتتاريگونتوان متصور بود كه خاص واژه می

ه تعبیرهتاي كتاربردي ت، لتزوم پترداختن بتيدر مطالعات دستتور یختكاربردشناهاي فلّمؤ

 .یابدنمود بیشتري میمند بافت

 ( چنین آمده است:1971: 1913دهخدا   ۀناملغتدر مشابل مدخل این واژه در 

 ]کِ[  موصول، حرف ربط، ادات استفهام( : که

 رسد كاري بکن. : اي كه دستت میکهکس، کسی

 شلوغ است.: از این طرف نرو كه ت آنکهزیرا، به علّ

 هایش را كه زد از مجلس خارج شد.: حرفکه، وقتیزمانی

 نامند(: می« كه اضراب» در این صورت آن را  بلکه

 نظیر آفاق استبه رخ چو مهر فلک بی
 

 به دل دریغ كه یک ذرّه مهربتان بتودي 
 

 : من چه كنم كه سخن نگویم.اگر

 به دست دیگري.  صفت تفضیلی(: دیناري به كفم به كه درمی متمّم  از

رود، ماننتد: كار میپیوندد و براي عاقل بهموصول قسمتی از جمله را به قسمت دیگر می« كه»

 آید.می« هر، ي نکره، این، آن و ضمایر منفصل»مردي كه آمد. غالباً پیش از آن 

یر ماقبتل را تفست ۀ، ابهام و پوشیدگی معنتی جملت«كه» مابعدِ ، یعنی جملۀبرای تفسیر و تبیین

 كند. می

 بیانی: از خانه بیرون آمد كه به دكان برود.« كه»
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قبل از آن است: چنان تصادفی كرد كه تا سته روز بیهتوش  ۀجمل ۀنتیج ،«كه»بعد از  گاه جملۀ

 بود.

: همه در خواب بودند كه زلزله شهر را تکان برای بیان مفاجات و امر ناگهانی. ناگاه، ناگهان

 داد.

نیتز تعتاریف  یان ستنّتیدستتوراكثتر ، «كته»به دستوري بودن تکواژ  جّهتوبا  از طرف دیگر،

تحت عنوان حرف ربتط، ادات « كه»اند. در بیشتر این تعاریف از متعددي براي آن ارائه كرده

 ،ماهوتیتان و 1331 ،الزارنک.  مثالًبند موصولی یاد شده است   ۀنشان و كیدتأ ۀاستفهام، نشان

ستاز و معترف ستاز، وابستتهمتمّمعنوان تحت « كه»نیز ایشی در چارچوب دستور ز (.1337

 ؛1000 ،آهنگتر ؛1337، حاجتی ؛1336 ، درزي ی مطرح شده استمتمّمبندهاي موصولی و 

حاضر نکات نحوي ذكر هدف پژوهش (. 1009 ،پوریایتشو و 1001 ،كریمی ؛1001 ،قمیشی

در « كته»ي و كتاربرد معنتایی يهتاویژگیكوشد تا شده در باال نیست، بلکه این مختصر می

 .دكنرا توصیف گفتاري زبان فارسی امروزي  ۀگون

 شینیپمروری بر مطالعات  -4

شمار گفتاري زبان فارسی انگشت ۀدر گون« كه»و كاربرد  هاورد ویژگیتآثار منتشر شده در م

ید بتتوان انتد، شتاپرداخته موضوع مطرح شده در این مشالهان آثاري كه صرفاً به ت. از میاست

( 1933موجود در این زمینه، اثر بتاطنی   شانۀۀ محشّنخستین مشال به چند مورد زیر اشاره كرد.

در گونۀ گفتاري زبتان او نام دارد.  «استعمال كه، دیگه، آخه، ها در فارسی گفتاري»كه  است

سخ بته هار نارضایی، پاگیرد: اظدر نظر میبه شرح زیر ی عاطفی هایكاربرد« كه»براي فارسی 

 بر آنها مفید است: گذراكه مروري  و گرفتن تصدیق از شنونده ضمنی سؤالیک 

كه از نظر نویسنده در دو بافت زبانی و غیر زبانی قابل طرح استت. او  ،الف( اظهار نارضایی

 یعنی در پاستخ بته پرسشتی یتا هار نارضایی در بافت زبانی ت زیر را براي كاركرد اظجمال

 كند:مطرح میمی( واكنش به رفتاري كال

 از شما دعوت نکردیم. که ما

 اید.هنوز كاري نکرده که شما

 (160: 1933 ،.  باطنیکهاحمد اینجا نیست 
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از بته تدون نیتت یعنتی بت هار نارضایی در بافت غیتر زبتانیهاي زیر براي كاركرد اظو نمونه

 :اي قبل از آن و در آغاز یک مکالمه یا بح (جمله

 !كرده یخ کهآقا این سوپ 

 !بنده را خرد كردید شانه که آقا شما

 (  161 : همان !اينامه را پست نکرده کهتو 

، كه در واقع گوینده قبل از آنکه مخاطبش پرسشتی را مطترح ضمنی سؤالپاسخ به یک ب( 

 پردازد:پاسخ می كند، به ارائۀ

وب را ختاو  هک و ترا؟(، تتتم  چتتش را نبینتدهم و دیگر رویتخواهم قرض او را بمی

 شناسی.می

وجتدان كتاري  کهماشین را از سرویس نگرفته دوباره خراب شد  چطور؟(، این روزها 

 (161 :باقی نمانده.  همان

در انتهاي جمله است و عملکترد « كه»: در این شرایط، جایگاه گرفتن تصدیق از شنوندهپ( 

 كند، مانند:را به ذهن متبادر می (question tag)پرسش كوتاه 

 ؟کهحاضرید  شما

 ؟کهآیید شما چهارشنبه خانه پرویز می

 (169 :؟  همانکهاید شما هنوز حركت نکرده

بته استت كته  «كتاربرد كته در فارستی گفتتاري»تحت عنوان  (1971  نجفی ۀدیگر، مشال اثر

بر استاس گفتگوهتاي موجتود در « كه»ها و كاربردهاي تفصیل به توضیح و توصیف ویژگی

شمارد و بتراي را برمی« كه»ورد از معانی پتردازد. وي شانتزده مارسی میفتانی تون داستتمت

 :  نداین موارد به شرح زیر كند.ها شواهدي ارائه میهر یک از آن

 .«آب بخورد کهبرد، بلند شد وابش نمیخ»مثل  بیان هدف: (1

اه تردم را سیتتروزگتار مت کهد تشویها پیدا میزده زّ جگرتِهمین شما ج»مثل  بیان نتیجه: (1

 .«كنیدمی

 .«كردي مپیر که ،الهی داغت به دلم بماند دختر» ت:بیان علّ (9
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بایتد الي جترزم  ،از پسِ یته جوجته زن برنیتام کهمن »مثل  :«اگر»ه معنای ب و بیان شرط (1

 .«بگذارند

 رفتتیم، متادرم را بغتل ک هاز در كوچه بیترون »مثل  :«وقتی که»نای عبه م و زمانیبیان هم (3

 .«كردم

دیدم بلندم  کهتا آمدم به خودم بجنبم »مثل  :«به محض اینکه»نای عمبه زمانی برای بیان هم (6

 .«كردند و روي سکویی گذاشتند

 .«امعمرم دموكرات بوده ن همۀم کهاگر دموكراسی این است »مثل  بیان جزای شرط: (7

 .«من افتراي ناحق بزند به کهدهم چاک دهنش را جر می»مثل  به عنوان ضمیر شخصی: (1

زن نیستم صد قلم دواي بچّه  کهمن »: مثل «با وجودي كه»به معناي  بیان استثناء و حصر: (3

 «ها!انداختن بلدم واي به زنها و دوا فروش

هستی پس چرا زندگیتو  که هستی، خوشگل نیستی کهن نیستی وجو»مثل  بیان اضراب: (10

 «كنی؟خراب می

 .«نشد که دیگر خبري از او نشد»مثل  تمامیّت:و  قطعیّتبیان  (11

خواي بابات بفهمه؟ كمتال داد نزن، می: مادرش گفت»مثل  طلبی:اعتنایی و مبارزبیان بی (11

 !«.فهمید که گفت: فهمید

 ب(  .«نبتود ک ه خانه بود و یک كارگزینی، شوخییک وزارت» الف( مثل  کید:أبیان ت (19

 «؟که خونیهات رو میدرس»

حتاال واسته متا قلتدر هتم  که»پس گردنم را گرفت و گفت: »مثل  بیان استفهام انکاری: (11

 «اي پدرسوخته؟ هان؟شده

تتا  11 ک هچته شتده؟  ک هفروخت علی بک به همه افاده می»مثل  بیان شرح و تفسیر: (13

 .«كندوي عسل دارد

 «(!کهزد  برقی می یک پرهاش»مثل  بیان استعجاب: (16
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خود را بتر روي نتوع خاصتی از  كه مطالعۀ است (1009 سادات تهرانی هش اثر دیگر، پژو

 )(3IKC راو آنت نجفتی استت ژوهشتدر پت 11 ارۀورد شمتان متكه هم كندمتمركز می «كه»

شتناختی، نحتوي و معنتایی در . سادات تهرانی ساختار این نوع كته را از لحتاو واجنامدمی

از نظتر ستاختار  دهد.مورد بررسی قرار میجکندوف  6چارچوب نظري ساختارهاي متوازي

 توان به شکل زیر نمایش داد:صوري این ساخت را می

 iفعل «که» iفعل

در بتین دو فعتل شتود. به صورت یکسان ظتاهر متی« كه» فعل در دو طرف ،در این ساختار

 بودن موضوع است:  اهمیّتبی ۀنشان« كه»یکسان حضور 

 رویم.نیامد، خودمان می کهنیامد 

تواند میزان نشان میوي معتشد است كه این ساختار، از نظر معنایی، نسبت به یک ساختار بی

 ی را به مخاطب الشا كند. براي نمونه:اهمیّتتفاوتی و بیاعتنایی، بیبیشتري از بی

 گویندۀ الف( حسن رفت.

 نشان(. رفت./ برام مهم نیست كه رفت  ساختار بی کهگویندۀ ب( رفت 

 هادادهتحلیل  -5
(، 1971هاي گردآوري شده، عالوه بر كاربردهاي ذكرشتده از ستوي نجفتی  در بررسی داده
   پردازیم:می هاشد كه در ادامه به آن مشخّص« هك» ۀنیز براي واژ دیگريكالمی كاربردهاي 

بته معنتاي « كته»(، پذیرش 1 چه تركیبی چه انضمامی 7مركّبهاي فعل یکی از ویژگی (الف

 .اي استدر فارسی محاوره« كهوقتی»

 فهمی.]شدي[، می که]بزرگ[  ←فهمی. وقتی  كه( ]بزرگ شدي[، می

 بتدون ضتمیر ]رفتت[، فهمیتدم.  ک ه]بیترون[  ←وقتی  كه( ]بیرون رفت[، فهمیدم. 

 فاعلی(

                                                 
5. Indifference- Ke construction  

6. parallel architecture 

7. compound verb 

8. inclusive 
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 بتا ضتمیر  ]بیرون رفت[، فهمیدم. که]اون[  ←وقتی  كه( ]اون بیرون رفت[، فهمیدم. 

 فاعلی(

 بتا استم شه. آد[، شلوغ می]می که]پلیس[  ←شه. آد[، شلوغ مییس میوقتی  كه( ]پل

 خاص در جایگاه فاعل(

  بدون فاعل(]شد[، نشونت میدم.  که]تموم[  ←وقتی  كه( ]تموم شد[، نشونت میدم. 

 بتا  ]تموم شد[، رفتم خونه. که]كالس[  ←وقتی  كه( ]كالس تموم شد[، رفتم خونه. 

 فاعل(

شتروع كترد  ک ه]غذاشو[  ←ریزیم سرش. وقتی  كه( شروع كرد ]غذاشو بخوره[، می

 ریزیم سرش.]بخوره[، می

كند، به ویژه اگتر ضتمیر فتاعلی وجتود نداشتته در اكثر افعال بسیط عمل نمی« كه» نوع این

 باشد:

* مترد كته، كلتی ار  و میترا   ←وقتی  كته( مترد، كلتی ار  و میترا  گذاشتت. 

 گذاشت.

 * اومدي كه، اون رفته بود. ← كه( اومدي، اون رفته بود.  وقتی

 * بیاي كه، برات میگم. ←وقتی  كه( بیاي، برات میگم. 

 پذیر است:با حضور ضمیر فاعلی، این كار امکان اامّ

 رفتی، اون رسید. کهتو  ←وقتی  كه( تو رفتی، اون رسید. 

ی ار  و میترا  مترد، كلّت که اون ←ی ار  و میرا  گذاشت. وقتی  كه( اون مرد، كلّ

 گذاشت.

 بیاي، برات میگم. کهتو  ←وقتی  كه( تو بیاي، برات میگم. 

همواره قبتل از قابل توجیه است. « كه»د، وجود این كّؤپس در صورت وجود ضمیر فاعلی م

« كته»در همین جا الزم به تذكر است كه تمایز معنایی  .استیک گروه اسمی الزم  ،«كه»این 

 بته زمتان دستتوري  توان با فعل بعدي هم مشاهده كتردرا می« اگر»و « وقتی كه» در معانی

 :شود( توجّهفعل 

 كه( وقتی برنت.، سربازي نمیشدي کهدانشجو 
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  اگر( برنت.سربازي نمی، بشی کهدانشجو 

عملکرد فراینتدي نحتوي استت. چنانکته  ، نتیجۀ«كه»ت كه این رفتار كالمی الزم به ذكر اس

كته در  طورهماناي به خارج از بند قیدي مواجهیم. در اینجا با انتشال سازه شود،مشاهده می

ستاز متتمّمكت داده شده به جایگاه پیش از رسازۀ ح« كه»شود، سازۀ پیش از ها دیده میمثال

 است.

در  ی. حترف ربتط مزدوجتشودمیمشاهده  نیزي مزدوج هادر ساخت« كه»حرف ربط  (ب

در فارستی نوشتتاري  «تنها... بلکهنه»معادل حرف ربط  ارد كه تشریباًفارسی گفتاري وجود د

موارد حرف ربط مثبت باشد. در این  ،ممنفی و فعل دوّ ،لمشرو  بر آنکه فعل اوّ البتهاست، 

پس از نخستتین ستازه در جملته « كه»و  شوداستفاده می« هم»و « هیچیهیچ/ »در كنار « كه»

تواند فاعل، مفعول صریح، گروه حرف اضتافه و می هاقالب این ۀشود. نخستین سازوارد می

 یا قید باشد، مانند: 

 پس از فاعل:

نترفتم هیچتی، بشیته رو هتم  کهخودم  <نه تنها خودم نرفتم، بشیه را هم منصرف كردم. 

 منصرف كردم.

 پس از مفعول صریح:

یز نکترد هیچتی، تم کهخونه رو  <نه تنها خانه را تمیز نکرد، كلّی ظرف هم كثیف كرد. 

 ی ظرف هم كثیف كرد.كلّ

 پس از گروه حرف اضافه:

نترفتن  ک هاز اونجتا  <نه تنها از آنجا نرفتند، چهارتا از خودشان بتدتر را هتم آوردنتد. 

 هیچی، چهارتا از خودشون بدتر رو هم آوردن.

 پس از قید: 

هیچی، كلّی  نرفت کهبیرون  < نه تنها بیرون نرفت، كلّی آدم هم دور خودش جمع كرد.

 آدم هم دور خودش جمع كرد.

توان با استداللی نحوي همراه كرد. در واقع در اینجا نیز فرایندي حركتتی این مورد را نیز می

و ستسس بته جتاي  انتشال یافته« نه تنها»واره به قبل از اي از درون جملهرخ داده است: سازه
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صورت دیگري ر جمله افزوده شده است. هم به آخ« هیچی»استفاده شده و « كه»از « نه تنها»

كته در آن جتاي  تتوان در مثتال زیتر دیتددر نشش حرف ربط مردوج را می« كه»از كاركرد 

 د:شوعوض میبندهاي جمله 

ر تدتتتن وضتع ]بتایت ←.1شتود[م میتدتر هته ]بتك 1[شودنمی ره تنها ]بهتتاین وضع ن

 . 1شه[]بهتر نمی که 1شه[می

« كته»جمله را با كتاربرد  قطعیّتدر این كاربرد، گوینده عدم  «:البته»ناي قیدي به مع «كه» (ج

كه مفهومی شتبیه مفهتوم قیتد  دهدپس از نخستین گروه اسمی در روساخت جمله نشان می

 كند.را به ذهن متبادر می« البته»

 نیست، ولی ما باید پیاده شیم. که ایستگاه آخر

   م.زشکینیستم، هنوز دانشجوي پ کهدكترِ دكتر 

   بودم، اما نخواستم جواب تلفن رو بدم. کهبیدار 

 كهنه: اطّالعبراي بیان  (د

كتار هاي مختلفی را بتهشیوه (10 مفروض و كهنه 3ات نواطّالعگویشوران هر زبان براي بیان 

ی است كه در بافتت  زبتانی یتا غیرزبتانی( آمتده اطّالعمفروض،  اطّالعمنظور از  گیرند.می

 اطّتالعبیتان  يهتایکتی از شتیوه ی است كه در بافت وجود ندارد.اطّالعنو،  عاطّالاست اما 

 است:« كه» ۀاستفاده از واژ ،كهنه

 خواي؟داره[، دیگه چی می )که(]پسره خونه هم 

 ( نمیام[، تو چی؟که]من  

 كنی[. كنی[، ]البد خالف هم می( نمیکهخونی[، ]كار هم  ( نمیکه]درس  

 آن را در اشعار حافظ هم دید: ۀتوان نمونو می تاین كاربرد جدید نیس

 دتبخشنل میتقصر فردوس به پاداش عم

 (حافظ  ( رندیم و گدا[، دیر مغان ما را بسکه]ما                                   

 :؛ مانند«ولو اینکه»یا « ی اگرحتّ»به معناي « هم كه شده»ساخت  ( ه

                                                 
9. new information 

10. given information 
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 برسونیم اونجا. ، باید خودمون روهم که شدهپیاده 

 كنم.، این پول رو جور میهم که شدهبا گدایی 

 ، بیارینش اینجا.هم که شدهبه زور 

 رساند. براي مثال:كید را میمعنی تأ ،وقتی در در بین دو فعل یکسان قرار بگیرد« كه» (و

 .(پول ما را خورد و دیگر پس نداد  .خورد کهخورد  پول ما رو

 نیامد(  ابداً .نیومد که ومدنیچشدر التماسش كردم،  هر

  حاضر نبود رها كند( نبود. کهكن نبود ول

اگتر  ،هتاو امثال آن ن، وررفتن، وارفتنمانند برنداشتپیشوندي در افعال الزم به ذكر است كه 

شود غالباً بدون پیشوند ظتاهر پس از كه تکرار میكه از چنین ساختاري استفاده كنیم، فعلی 

 :شودمی

 نداشت.  کهگرفتم گوشی را برنداشت  چه تماسهر 

 رفت. کههر چشدر خمیرش رو ورز دادم فایده نداشت، وارفت 

هتاي ایتن ، داده«گترفتن تصتدیق از شتنونده»( در متورد 1933در امتداد بحت  بتاطنی   (ز

كیتدي دارد و عملکترد آن یتادآور أگتاهی كتاركرد ت «كته»دهنتد كته نشان متی نیزپژوهش 

 در انگلیسی است: (question tag) هاي پرسش كوتاهساخت

 ترسی، ها؟از خون نمی کهتو 

 منتظرت نیست، هست؟ کهكسی 

 با مفهوم تعجب: «كه» (ح

ی را  موقعیّتترود كه گوینده انتظار وقوع عمل یتا حالتت و كار میهاین مورد زمانی ب خاصتّ

، مثبتت «هكت»در نتیجته، فعتل منفتی پتس از شود. ولی با شرایطی عکس آن مواجه می دارد

از آن یتاد « نارضتایی»این نمونه همان است كه باطنی براي ابراز قلمداد می شود و بالعکس. 

 براي نمونه:كرده بود. 

  قرار بود كه علی باشد، ولی نیست(. علی نیست! که این

  قرار بود كه علی را عمل نکنند، ولی كردند(. عمل كردن! کهعلی رو 

 شود:، وضعیّت بترعکس مید باشدته اگر فعل ما ماضی بعیمشاهده می شود ك با وجود این،
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  قرار بود كه امتحان لغو شود، ولی نشد(. لغو شده بود! کهامتحان 

چنتین   باورم این بود كه علی افتاده است، ولتی ظتاهراً این درس رو افتاده بود! کهعلی 

 نیست(.  

امتري استت  اهمیّتتت و و یا شدّ كید بر فعلأت وقتی پیش از فعل امر بیاید، نشانۀ« كه» ( 

 آمده است:« كه»كه قبل از 

 بیا و ببین. که هدم و دستگاهی دار

 نسرس. کههایی كشیدم بدبختی

 آید. براي مثال:تکرار عملی مییا دفعات  چیزي براي اغراق در مورد تعداد (ي

روي سترمان  كه موقتع جنتگچیزيریختن.  ون میترو سرم کهموقع جنگ، بمب بود 

 .(، مشدار زیادي بمب بودریختندیم

كته پتدر عتروس  چیتزي داد.باباي عروس شتاباش متی کهبود درشت همین طور پول 

 داد، مشدار زیادي پول درشت بود(.شاباش می

آمتد، مشتدار زیتادي كه پشت سر هتم متی چیزي اومد.می کهپشت سر هم ماشین بود 

 ماشین بود(. 

هتایی یتادآور ستاخت شتبه دهتد كته چنتین ستاختیبه معناي این جمالت نشان م توجّه
در « كته»شود، در ایتن جمتالت، كه مشاهده می طورهماندر زبان فارسی هستند.  11اسنادي
و  ز فعل منتشل شده استتكه به جایگاه پس ا است 19یمتمّموارۀ یک جمله 11سازمتمّمواقع 

ركت، عملکردي كالمتی را با این ح« كه»كیدي یافته است. در واقع عملکرد نحوي كاركرد تأ
 هم رقم زده است.

را یافت. در فارستی گفتتاري، « كه»توان بی نیز میهاي تعجّهاي منفی ساختدر صورت (ک

را ضروري « كه»سازي وجود و این منفی شودبی با منفی شدن تشدید میمفهوم ساخت تعجّ

 :(13: 1931 ،آبادي و محمودي بختیاريگلفام، تاج  نک: كندمی

 هاي بدي نزد.چه حرف* هاي بدي زد.   حرفچه 

                                                 
11. pseudo cleft constructions 

12. coplementiser 

13. complement clause 
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 نزد. کههاي بدي چه حرف

 ندیدم. که ییچه چیزها

 شود:و به نظر میرسد كه زمانی كه با افعال ایستا مواجهیم، این عملکرد مشاهده نمی

 * چه خوشگل كه نشده بود.        * چه خوشگل نشده بود.     چه خوشگل شده بود.

اي محتاوره ۀدر گونت« كه» ۀهاي گوناگون كاركرد واژوتاهی از جنبهبدین ترتیب، توصیف ك 

هاي مشترک و فراوانی براي درک ویژگی اهمیّتهاي یادشده، زبان فارسی ارائه كردیم. جنبه

 دارد. يگفتار نسبت به گونۀ ينوشتار ۀمتفاوت گون

 گیرینتیجه -1

معیار زبان  ختاري مختلف گونۀهاي سان بر جنبهو گسترش همگانی آ ايمحاوره ۀرواج گون

شتود و اي آغتاز متیاورهتمح ۀونتبه عبارت دیگر، تغییرات زبانی از گ؛ گذاردفارسی اثر می

نوشتاري زبان بته  ۀمحاوره در گون اگرچه میزان نفوذ گونۀ یابد.كم به زبان نوشتار راه میكم

آنچته ناپذیر است. اجتناب زبان نوشتاري بستگی دارد، اما به هر حال امري موقعیّتقدمت و 

هتاي متفتاوت و جدیتد از زبتان مسلم است این است كه حاصل این تغییرات، ایجاد گونته

شتده و رایتج در هاي پذیرفتههاي جدید در بسیاري از موارد چارچوبخواهد بود. این گونه

 نتتر و بهتتر زبتاسازد. حشیشت موضوع این است كه درک دقیتقزبان را دستخوش تغییر می

هایی كته صتورت و همچنین شناخت محرک محاوره و جایگاه آن در بستر فرایندهاي زبانی

هتاي ریزيتردید در برنامهدارد، بیها به حركت وامیو معنی زبان را در نشیب این دگرگونی

 اي خطاها خواهد كاست.زبانی از بروز پاره
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