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 های فارسی خراسانکید در گویشبررسی نشانه تأ
 

  1(، نویسنده مسئولایران ،ر زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد)دانشیافی یدکتر شهلا شر

 2ایران( ،نشناسی دانشگاه پیام نور، تهران)استادیار زبا صبوریبانو دکتر نرجس

 چکیده 

. شیودمیی پرداخته خراسان فارسی هایگویش برخی در کیدتأ ةنشان بررسی به مقاله دراین

 و انیدشیده انتخاب جنوبی و رضوی شمالی، یعنی استان سه هر از شدهبررسی هایگویش

-نگارش هاینامهپایان از موارد برخی در و گویشوران طریق از عمدتاً موردبررسی هایداده

 اسی  تحلیلی -توصیفی پژوهش، روش. اندشدهوریگردآ هاگویش این خصوص در شده

 نشیان تحقییق نتیای . انیدبررسی شده ایرانی هایگویش از دیگر برخی ،تبیین ارائه برای و

 تقسیی  دسیته دو به توانمی کیدتأ نشانه کاربرد لحاظ به را موردبررسی هایگویش دهدمی

 /ke/ نشانه از کیدیغیرتأ و کیدیتأ نقش در امروز گفتاری فارسی ماننده که ایدسته ؛کرد

   و ke/ku/ یعنیی مختلف تاریخی منشأ با مختلف نشانه دو که ایدسته و کنندمی استفاده

/xo/xâ/x/   ایین کیه ردکی مشیخ  نیز ایرانی هایگویش دیگر بررسی. برندمی کاربهرا 

 را ke/ge/gǝ/ و کییدتأ برای را  /xo/xu/خراسان هایگویش از دوم دسته مانند هاگویش

-مینظربه نشانه، دو این تاریخی پیشینه به توجه با. برندمیکاربه کیدیغیرتأ هاینقش برای

 xu موردبررسییی، ایرانییی هییایگییویش و خراسییان هییایگییویش از دوم دسییته رسییدکه

/xo/xâ/x/   ا که بازماندهر  /xwad/  کیدی تأیا قید و به عنوان ضمیر  اس  میانه فارسی

اند حیا  دادهمورداستفاده قرار تأکید، نشانه عنوانبه شدگیشده با اندکی دستوریاستفاده می

/ اس  که بیا گسیترش نقیش بیه keهای دسته او  خراسان این /که در فارسی و گویشنآ

 شده اس .گرفتهکارعنوان نشانه تأکید نیز به

 ضمیرموصیولی، متممیی، ةنشیان تأکیید، ةنشیان خراسیان، فارسیی هایگویش :هاکلیدواژه

 ایرانی هایگویش
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 مقدمه. 1

شود، و در حا  حاضر در سه استان های خراسان یاد میهایی که از آنها با نام گویشگویش

متمیایزی از زبیان  ةگونیبیا خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی رواج دارند، غال

های ( ضمن تقسی  گونه714: 7919) 2(. لازار771: 9003) 1شوند )ویندفورفارسی برشمرده می

های خراسان را در زمیره گیروه فارسیی شیرقی زبان فارسی به دو گروه غربی و شرقی، گویش

شیتم  بیر های خراسان را به سیه گیروه شیمالی )م( گویش774: 7334) 3دهد. ایوانفقرار می

جوینی و نیشابوری(، مرکزی )مشتم  بر ترشیزی و گنابادی( و جنوبی )مشتم  بر قائنی، تونی 

هیای موجیود در خراسیان بیزر  را ایوانف تمیام گیویش طبیعتاً نماید.و بیرجندی( تقسی  می

وی بر آن اس  که تفیاو  مییان  اس .بندی خود لحاظ نکردهنداده و در تقسی موردتوجه قرار

ها بسیار اندک اس  و این همانندی را به گویش شما  شرقی فارسیی دری مربیو  ن گویشای

-اسی . در مجمیوب بیهدادهبعد زبان ادبی فارسی را شک داند که از قرون چهارم و پنج  به می

های محلیی ایین های فارسی دری با گویشاز بازمانده ایآمیزههای خراسان رسد گویشمینظر

 .انددرآمده به مرور بالیده شده و به شک  امروزی ناحیه باشد که

هیای مختلیف ممکین اسی  های زبانی به روشهای مختلف سازهدر زباندانی  که میچنان

نی هسیتند و گیرند. برخی از این راهکارها نحوی، برخی آوایی و برخی واژگیاکید قرارمورد تأ

 ابیزاری عنیوان بیه صیرفاً ییا ،کیدتأ ببرد.کارها بهره یک زبان ممکن اس  از ترکیبی از این راه

 اطلیاعی سیاخ  قالی  در کیه ایین یا گرفتهقرار توجهمورد کردنکانونی و سازیبرجسته برای

 قضییه ییک از بخشیی کییدتأ» :اسی شدهتعریف چنین و شدهگرفتهکاربه rheme معاد  گاهی

 بیه ییا بینییپییش غیرقابی  صرعن این .دانس  مفروض را نآ تواننمی گفتار زمان در که اس 

 5جکنیدا (. 9013377: 4لمبرخی ) «اسی  گفته یک در بازیابی غیرقاب  کاربردشناختی لحاظ

 او بیین که کندمی فرض گوینده که اس  جمله از اطلاعیآن  کیدتأ: »بود معتقد نیز( 7319:71)

 اساس بر مثا  برای.  اس شده ارائه کیدتأ از متفاوتی هایبندیدسته. «نیس  مشترک شنونده و

                                                           
1  . Windfuhr 

2  . Lazard 

3  . Ivanov 

4. Lambrecht 

5. Jackendoff 
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 اولیی در کیه اندکرده تقسی  2ایجمله و 1ایگزاره موضوعی، تأکید به را نآ ،مؤکدسازی حوزه

در دومیی  بگییرد،  قرار موردتأکید تواندمی متم  یا مفعو  فاع ، از اع  جمله در موضوعی هر

ی  مبتیدا سیاختار نشیانیبیی به توجه با که شودمی گفته و گیردمی قرار کیدتأ مورد گزارهتمام 

 میورد بنید تمیامسیومی  در و (7337:931لمبرخ  (اس  تأکید نشانبی نوب نیز نوب این خبر،

 تأکیید مثیا  بیرای کیرد؛ ارائیه هیاییبندیدسته توانمی نیز ارتباطی وجه از .گیردمیقرار کیدتأ

 وجیود جمله هر در تاًضرور دارد، سازمشخ  ماهیتی اولی که 4اطلاعی کیدتأ مقاب  در 3تقابلی

 ذکیر قبلیاً کیه به این معنا نیسی  البته ؛اس  نو اطلاعا  حاوی دومی و اس  نشاندار و ندارد

 قابی  موقعیی  ییا بافی  از کیه کنیدمیی مطرح ایگونهبه را نآ گوینده یعنی بلکه ،اس  نشده

یش میورد راهکارهای مؤکدسازی در زبیان فارسیی کمیاب (. 5،907:7311هلیدی) نیس  بازیابی

 راهکیار ،بیردمیی بهیره ان از فارسیی زبان که راهکارهایی از یکیاند. توجه محققان قرار گرفته

 کیه 6اسی  «کیه» استفاده از نشانگرهای تأکید اس  و یکی از ان نشانگرهای تأکیید ساختواژی

 نآ توانیدمی ایسازه هر به «که» افزودن ،امروز فارسی در. شودمیظاهر کیدتأ مورد سازه از بعد

از جملیه ابزارهیایی « کیه» ،ارائیه شید هایی که قبلاًبندیبا توجه به دسته ،بنابراین .کند مؤکد را

لحیاظ نیوب  های تلقی شود و بای یا جملهتواند تأکید گزارهمیعملکرد  ةاس  که به لحاظ حوز

-کید قرارا مورد تأفاعلی، مفعولی و متممی رهای ای با نقشتواند هر سازهمورد تأکید، میسازة 

( 7917)بیه زعی  راسیه مهنید « که»دارد. به لحاظ وجه ارتباطی نیز کید موضوعی أپس ت ؛دهد

 کند. میتأکید تقابلی ایجاد

 هیایگیویش در مشیابهی ابیزار اآی که شودپرداخته می لهمسأ این بررسی به حاضر مقاله در

-بیه مؤکدسیازی بیرای فقط ابزار نآ یاآ و خیر یا رودمیکاربه مؤکدسازی برای خراسان فارسی

 در هیاییپیژوهش تنها ،پیشینه در ،با توجه به این هد   .دارد نیز یدیگر نقشهای یا رودمیکار

                                                           
1. predicate 

2. sentence 

3. contrastive focus 

4. Informative focus 

5. Halliday 

1/ .âxe/ ،/dige/ ، /hâ و //deبه انها اشاره  (2013)حی، عروجی و رهبریان ااز دیگر ابزارهای ساختواژی هستند که فت

 نقش تأکیدی دارند.« که»همچون « تنها»و « فقط»همچنین قیدهیی مانند  .کرده اند
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 هیایینقش میان در یا اندکردهاشاره کیدتأ نشانه عنوانبه «که» به که شوندمی مطرح فارسی زبان

   .اندکردهاشارهه   آن کیدیتأ نقش به اندشده قائ  «که» برای که

-ی صیور  گرفتیههایپژوهشن فارسی ن در زباآهای ها و نقش، جایگاه«که» خصوصدر 

ن بیه شیانزده آدر ؛ او اس پرداخته در فارسی گفتاری « که»کاربردهای  به( 7917) نجفی .اس 

هیا قیشن نآیکیی از  .اس  کردههای داستان معاصر اشاره هایی از کتاببا ارائه مثا « که»نقش 

-در این نقش متغیر اس  و می« که»جای  کندبیان میخصوص این نجفی در  .س بیان تأکید ا

را قید دانس  و مانند همیه قییود اگیر  نآمله واقع شود و بدین لحاظ باید تواند در هر جای ج

-مختصری تغیییر میی هخورد و فقط معنای جمله  نمی، ساخ  دستوری جمله بهحذ  شود

 کند. 

همچنیان  اسی ،کید در زبان فارسی انواب تأ خصوص( که در 7917) مهندراسههش پژودر 

 اسی . رحیمییانشیدهاشیاره یلکیید تقیابعنوان یکی از ابزارهای تأبه« که»به که قبلا اشاره شد، 

بیودن ییا  فارسی، به موضیوب اختییاریدر زبان « که»های مختلف ( ضمن تأکید بر نقش7333)

هایش به عنیوان را در یکی از نقش« که» ویپردازد. های مختلف مینقشدر « که»بودن اجباری

 مقالیهکنید. مییهمیشه تباینی عمی  ،در این نقشاین نشانه گوید و می کردهمعرفی کیدأتنشانه 

در ایین مقالیه  شده اس .توجه « که»به در آن اس  که  ی( اثر دیگر9079) عروجی و رهبریان

غاز آن را به آلازم اس   ،سازه کردنیا مؤکد کردنکه برای کانونی برخلا  باور رای اس   آمده

فیا  بیفتید و در فارسیی ایین تواند اته  می 1درجا /مؤکدسازیسازیکانونی ،جمله منتق  کنی 

شیود و هیر جابجیایی بیه به عنوان نشانه کانون محقق می« که»سازی درجا با استفاده از کانونی

« کیه»( ضمن معرفیی 9074) عروجی و رهبریان. دهدرخ میسازی فقط برای مبتدا ،غاز جملهآ

ای از رابطه نقش و صیور  در زبیان فارسیی ن را نشانهآ، عملکرد /تأکیدبه عنوان نشانه کانون

 .اسی اشیاره شیده« که»نقش تأکیدی های دستور زبان فارسی نیز به اند. در برخی کتابدانسته

کییدی معرفیی نقیش تأ «کیه»های ( یکی از نقش7919) زبان فارسی بابکبرای مثا  در دستور 

-1097: 1، ج 7917)انیوری، فرهنی  سیخن در ن ارائیه شیده اسی . آهایی برای شده و مثا 

و نیز آمده اسی   کیدی اس نها نقش تأآاز  شده که یکی اشاره« که»به نوزده کاربرد نیز  (1094

 رود.کار میکید به همراه تکرار فع  بهدر مقام تأ« که»
                                                           
1. Focalization in-situ 
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 در «کیه»تیوان گفی  میی ،شید ارائه کیدأت انواب از که تعاریفی و تحقیقا  این به توجه با 

 از عملکیرد حوزه نظر از و کندمی ایجاد تقابلی کیدأت که شودمی گرفته نظر در اینشانه فارسی

 ایهگیزار کیدأت گاه و سازد کدمؤ تواندمی جمله در را ایسازه هر که اس  موضوعی کیدأت نوب

 ،ن دسته از نوشتارها که به گفتار نزدیکترنیدآاین نشانه در زبان گفتاری یا  .ایجمله گاه و اس 

هیای هیا و گیویشزبیان تأکید درنشانة  خصوصدر ، دگاننگارن بنابر جستجویشود. می دیده

ی و پیور، شیریفکریمیی اثردر این حوزه،  پژوهشاس . تنها نشدهچندانی انجامپژوهش  ایرانی

 پیژوهشدر ایین  ./ در کیردی ایلیامی اسی xuو / /ǝk/دو نشانه کانون  باره( در9079) 1مولر

هیای شده و بیرای ایین دو نشیانه نقیشایلامی بررسیکردی نشانه در  جایگاه و کارکرد این دو

کیه در  اسی آمده اس . همچنینشدهگرفته نظر صولی و نشانه متممی درچون ضمیر مو موازی

 اهمیی  بافی  و توزییع در ،رود و بنیابراینمییکارهب شانهاین دو نفقط یکی از ها شبرخی نق

همچنیان جیای شید نچیه گفتیهآاس . با توجه به استفاده از این دو نشانه مورد تأکید قرارگرفته

هیای هیا و زبیانهای فارسیی و گونیهگویش که در خصوص این نشانه در هاییپژوهشخالی 

-گیویش هیایداده تحلیلی-توصیفی روش بهحاضر پژوهش شود. ، حس میایرانی انجام بشود

ی هیانشیانه منشیأ کردنمشخ  برای ولی اس ، دادهقرار بررسی مورد را خراسان فارسی های

از دو نیوب پیژوهش ن های اییداده. اس  شده رجوب نیز فارسی زبان های تاریخیداده به تأکید

هیا و شده در خصوص گویشهای نگارشنامهاز پایان ،ا هاز داده یبخش ؛اس شدهمنبع حاص 

هیا نامههایی که از پایاننمونه منبع. اس آمدهدس به هان از گویشوران این گویشآ ةعمدبخش 

-میدهآ دس ههایی که از گویشوران ببرای نمونه واس   شده آورده ندر داخ  مت ،اندهدشاخذ

گویشیوران ایین اسی . نشیده، منبعی ارائهشوند( اسانی ه  میهای غیرخر)که شام  گویشاند

انید، ها مسیلط بیودهن گویشآکه به  ،رشته زبانشناسیالتحصیلان یا فارغپژوهش را دانشجویان 

   اند.تشکی  داده

 های فارسی خراسان. نشانه تأکید در گویش2

اولیین پیردازی . مییان از چند گویش فارسی خراسیهای گویشی در این بخش به ارائه داده

 از توابع فردوس اس .  گویش رقهنی  کگویشی که بررسی می

                                                           
1. Muller 
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  .mnemiya xâ am1                                         (977 :7911اسدی، آی  )من که نمی

       (979 :7911اسدی، شناس  )من که شما را نمی

      nomadanom vatu ra šomâ xâ am2.  
             (10: 7911کرد )اسدی، یدم که فرار میمردی را د

    miǰas ke didom ra marda ay3.  
     (703: 7911اسدی، شوی )بینی ، خوشحا  میشما را که می

 marem xošhâl mabinem ke ra omaš4.  

 نشیانه تأکیید اسی  /xâ/ درایین گیویششیود مشیاهده مییهای بالا در مثا که  گونههمان

 این ،بنابراین .(7و 9های )جمله کاربرد دارد غیرتأکیدیهای در نقش /ke/و  (9و 7ای ه)جمله

 روند.کار نمیدو نشانه به لحاظ نقشی کاملا از ه  متمایزند و به جای ه  به

 هستند: گویش خوافیمربو  به  شوندمیآورده  این قسم هایی که در داده

  .vargofti ku ât5                                          (47: 7914، نژادتو که گفتی! )امیری

 banabordi ku ra 6. Hasan                     (47: 7914نژاد، حسن را که نبردی )امیری

  .benamyam ke argoftomv7                    (47: 7914نژاد،   )امیریآیگفت  که نمی

                  bešnâxti? biyama perer eke -pesar u8.  
   (41: 7914، نژادآن پسری را که پریروز آمد شناختی؟ )امیری

-کار مییکردن سازه پیشین بهبرای مؤکد /ku/شود در این گویش نشانه که ملاحظه میچنان

از فعی   پیسو خیر جملیه آدر کیدتأ ،نظر گویشور در این گویش. طبق(1و  4های )جمله رود

چیون متممیی و همهای غیرتأکیدی در نقشد. در این گویش وجود ندار(«ت  کهنرف»برای مثا  )

 . (1و  1های )جمله کاربرد دارد /ke/نشانه  ،/ku/نسب  به کمی تغییر آواییبا  نیز یموصول

 از توابع بیرجندگویش گزیکی 

                 9. me xo nɛmedenom ino če maya 
 (700: 7917نژاد، )خزاعی هندخوادان  اینها چه میمن که نمی

              10.  del me xo mixâs u râ bebino 
   (700: 7917نژاد، )خزاعی خواس  او را ببین د  من که می

11. sobonâ xo hɛmširei me hɛste                
 (30: 7917 ،نژادها که خواهرم هس  )خزاعیصبح
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12. ɛz pedɛr xo vɛrrɛs ke ma koǰâra              
 (37: 7917 ،نژادخواهد کجا برود  )خزاعیز پدر خود بپرس که میا

13. u čɛrqad ke dine vɛrsɛrte bi kude?         
 (33: 7917 ،نژادآن روسری که دیروز بر سر تو بود کجاس ؟  )خزاعی

 .(77تا  3ای ه)جمله رودکار میاز سازه مؤکد به پسکید برای تأ /xo/در این گویش نشانه 

علیاوه هدر نقش نشانه متممی و موصولی هستی . بی /ke/ شاهد ظهور 79 و 79های اما در مثا 

بینی  که از نظر صیور  بیا نشیانه عنوان ضمیر مشترک نیز در جمله میرا به /xo/، 79در مثا  

 کید کاملا یکسان اس .أت

 از توابع گناباد گویش کاخکی

 benemiyam xom. 41                                                                اممن که نمی

 miyad dir gof xo omâ romš .51                                  ادبه شما که گفت  دیر می
                                               xo darade  edâma hafta axer tâ ganɛm  .16 

  دامه داره کهگن تا آخر هفته امی
                                      šnasa?ɛm varlekade xiyabu var uk mardakaru . 71  
 ؟نشناسیطر  خیابان ایستاده میو که اون مرده راون 

 benemiyam ke argoftomv. 81                                                    امگفت  که نمی

توانید مانند فارسی معیار در هر جای جمله مییهاس  که /xo/  انه تأکید در این گویش نش

بیه  ،گییردن قرار میآاز  پیشاما چنانچه سازه مورد تأکید که  ؛(71و  74های جمله) ظاهر شود

و در واقع بیه لحیاظ شود ظاهر می /x/فقط به صور  با تغییر آوایی این نشانه  ،خت  شود واکه

هیای غیرتأکییدی در در نقیش (.77 جمله) پیونددبس  میبه صور  واژه خود آوایی به میزبان

اسی  کیه در مثیا   شایان یادآوری. (71و  71 هایجمله)شود ظاهر می /ke/این گویش نشانه 

71/ku/  متشک  از/ke/  نشانه متممی( و(/u/   اس  که در گفتار سریع به صیور )اون(/ku/ 

 ظاهر شده اس .

 گویش بجستانی

    وید این که هیچی نداش  از کجا پولدارتر شده؟گمی

          ršiyâ purdârta kuǰe ezʔ nadâš hečči ixʔ mega 19. 

20. mox naš guftayom                                                      من که بهش نگفت 
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21. mox bâ to nabuyom                                                 من  با تو که نبودم 

22. mox tor benamabarom                                         من تو رو که نمی برم 

23. ketâbek bexariyom adl nabo                          کتابی که خریدم خوب نبود 

24. medanom balad nes                                               دان  که بلد نیس می  

-/  اس  کیه بیه صیور  واژهxید نشانه تأکید در این گویش /آها بر میکه از مثا همچنان

بنیابراین بیه  .(99تیا  73هیای )جملیه چسبدبس  به اسمی که در جایگاه فاع  قرار گرفته می

یر / بیه عنیوان ضیمkکیه /در حیالیارجحی  جایگیاهی قائی  اسی . از نوعی هلحاظ جایگاه ب

 ای که بند متممی دارد، فاقید نشیانه اسی و جمله( 99)جمله شود ظاهر میدر جمله موصولی 

 .(97)جمله 

 از توابع اسفراین ادکانیگویش 

 ke miya de:r goftom am .52                                         من گفت  دیر میاد که

 ke miya de:r goftom am .62                                             میاممن که گفت  دیر 

 ke . ma be to nagoftom72                                                 نگفت که من به تو 

                                کتابی را که گفتی خریدممن   
28. mo kotabe ra ke goftiʔestandom 

در  دارداظهار مییور گویشکه چنانرود. میکاربه /ke/نشانه  هانقش همهدر این گویش در 

 خصوصهمین وضعی  در  خر جمله وجود دارد.آکید در أاین گویش تمای  به کاربرد نشانه ت

 .شوددیده میگویش رویینی ه  

 گویش طبسی

 domtore natdi xo am. 29                         (900:7913)عطاری، من که تو را ندیدم

 varnadošta uʔ xo. zembil re 03           (900:7913)عطاری، زنبی  را که او برنداشته

 gandomâ re laɣadnakerdi xo .31      (900:7913)عطاری، ها را لگد نکردی کهگندم

 ʔu be ma gof ke benaxama .32      (713:7913عطاری، به من گف  که نخواهد آمد)
kerd na xayre berâš bo kerda išxarp olumɣ ke ormâhâyex 33. 

 (713:7913خر کرده بود برایش خیر نکرد)عطاری، خرماهایی که غلام پیش
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کیه در هیر اس   /xo/دهند که در این گویش نشانه تأکید طبسی نشان می شهای گویداده

یرتأکییدی هیای غدر نقیش /ke/ نشانه و (97تا   93های )جمله کار رودتواند بهجای جمله می

 برد دارد.کار( 99و  99های )جمله

 قایناز توابع گویش سده 

34. mɛ xo dɛr haqqe inu madɛri kerdam 

          (7911: 11: افض  نژاد من که در حق اینها مادری کردم)

35. u ke eqdɛr tariff  mekerdi  hɛmine  

 (7911:773نژاد)افض کردی همین اس ؟کسی که انقدر تعریفش می

اس ، رفتهکاربهموصو  در نقش    /ke/94 جمله و در اس   /xo/کید أنشانه ت 97جمله در 

 موصو  جداس . نشانه کید از در این گویش نشانه تأرو از این

 شود:استفاده می ke//ها از نشانه نقش همهدر  گویش تایبادیدر 

 bexar ke kelekiye agy .63                     (11: 7913، کاظمییک انگشتری که بخر)

 ( 11: 7913)کاظمی،  آیی چه بیایی چه نیایی ما که می

             miyayem ke mâ nayeyi če biyeyi eč .37 
 (11 7913)کاظمی،  چش  نافرمانی اس  بین هایی که به این دختر میچش 

mebinom bad čišâya be I doxtar ke čišây .38 

39. me rad nadeštom ke itow meša  )7913:771نمیدانست  که اینطور میشود)کاظمی 

 دهنده این اس  کیه گویشیوران ایین گیویش در تمیامنیز نشان گویش سبزواریهای داده

 د:نکناستفاده می //keکاربردها از نشانه

40. mu ke nagoftomiš                                                           من که بهش نگفت 

 romtor namob ke um. 14                                                   برمکه نمی من تو  رو

42. mu ke bâ /xâr tu nabiyom                                                  من با تو که نبودم 

43. mu ke  naguftomiš                                                       من بهش نگفت  که  
44. u marda ke du u bar xiyabun estiya kis?   

 طر  خیابون ایستاده کیه؟ مردی که در اون  

45. mu mǝdenum ali dēr miya                                  دان  که علی دیر میادمن می  
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جایگاه میرجح بیرای  ، از فاع پسه شود در گویش سبزواری جایگاکه ملاحظه میهمچنان

 اس .به عنوان نشانه تأکید   / /keظاهرشدن 

هیا را از گویش این توانخراسان میفارسی های مده از گویشآدس ه های ببا توجه به داده

مانند فارسی معییار هها او  در تمام نقش ةدستکید به دو دسته تقسی  کرد. أکاربرد نشانه ت جنبه

-دوم گیویش ةدست و خوافی. ادکانیسبزواری، ، تایبادی همچون ،کننداستفاده می /ke/از نشانه 

-اسیتفاده میی /ke/چون ضمیر موصولی و متممی از نشانه همهایی هستند که در کارکردهایی 

برنید کیار مییرا بیه /x/ییا  /xa/یا با کمی تغییر آوایی  /xo/اما در کارکرد تأکیدی نشانه  ،کنند

مانند فارسی معیار در  ،هاجایگاه، در برخی گویش در خصوص .ایطبسی، رقهمانند کاخکی، ه

هیا، گویشیوران اما در برخیی گیویش ،شودکید ظاهر میها بدون ارجحی  نشانه تأتمام جایگاه

برای مثیا  در  هستند؛ی قائ  غازین یا پایانآها مانند جایگاه نوعی ارجحی  برای برخی جایگاه

 . ردغازین ارجحی  داآخوافی جایگاه در و  ،پایانیدکانی جایگاه گویش ا

وضعی  برخیی دیگیر از های خراسان، گویش در کیدأخصوص نشانه تبرای ارائه تبیین در 

فارسیی  مشابهنها آکید در أنشانه ت کاربردشود تا مشخ  شودمیهای ایرانی ه  بررسی یشگو

 .های خراسانمعیار اس  یا دسته دوم از گویش

 های ایرانییشکید در برخی گوأ. نشانه ت3

هورامی، لری، کلهیری  های ایرانی همچونها و گویشدیگر زبانهایی از در این بخش داده

 کنی .کید ارائه میأو لکی در خصوص کاربرد نشانه ت

 هورامی

 āmay dĕr xo ot .46                                                              مدیآتو که دیر 

 am nwātm xo  .47                                                            من که بهش نگفت 

 čanȋ tom nawê ox .48                                                        من با تو که نبودم

 to nwawarû xo ma .49                                                  من تو رو که نمی برم

 am mazānû áli dêr may  .50                                 علی دیر میاد که دون  می من

        ؟اون مردی که اون طر  خیابون ایستاده کیه
     kên? xyābanyo čawdasû nā nā pya ā .15 
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هیای توانید در جایگیاهاس  کیه میی /xo/هورامیید در أکنشانه ت ،شودکه مشاهده میچنان

برابیر  کیه معمولیاً در  40در مثیا  شیماره  .(73تیا  71های )جمله مختلف در جمله ظاهر شود

اسی . طبیق گفتیه  نشیده ای ظاهرهیچ نشانه زباندر این  ،شودمتممی ظاهر می /ke/آن فارسی

جوانیان ظیاهراً تحی   یبرخرود و فقط نمی کاردر این جایگاه در این گویش به /ke/گویشور 

پیس از اسی  اسی  کیه  /nā/نشانه موصولی  در این زبان کنند.استفاده می /ke/تأثیر فارسی از 

 (.47ظاهر شده اس  )جمله 

 )ثلاث(لری 

 me wešnagoftom ox .25                                                     من که بهش نگفت 

 me wā to neywiyem ox .53                                                  من با تو که نبودم

 me tone nemvarem ox . 54                                              برم من تو رو که نمی

 miyā. dur lia ke meynem . me55                    دون  که علی دیر میاد         من می

       خیابون ایستاده کیه؟اون مردی که اون طر
       . ô mardeka ôlā xiyābon wāssāa kina/kiya? 56 

 neywi xu xarriyem ke etābk. 57                             نبود خوب خریدم کهی کتاب

ید و تمای  به  ظاهر شیدن آاز سازه مؤکد می پساس  که  /xo/کید أنشانه ت ،لری ثلاثدر 

دهید کیه در ایین گیویش نشان میی 44شمارة مثا  . (47تا  49های )جمله اردغاز جمله دآدر 

فارسیی  برابیر که در  41شمارة  ةجملدر رود. کار میبه در نقش متم /ke/ ،فارسی معیار همانند

تمای  به حیذ  ضیمیر موصیولی دییده  ،به دلی  نکره بودن اس  ،موصولی وجود دارد «که»ن آ

در سیاخ  مشیابه ضیمیر  41 ةجملیاما در  ،اس  ای ظاهر نشدهشانههیچ ن ،شود و بنابراینمی

و این گیویش دو  در این دو نقش کابرد دارد /ke/بدین ترتی  اس . شده ظاهر /ke/موصولی 

 برد.کار میبه کیدیأغیر ت کید و نقشأنشانه مجزا برای نقش ت

 آباد()خرم لری

 negotemšme we ox .58                                                    من که بهش نگفت 

 me wā to neyīm xo .59                                                          من با تو که نبودم

 me tone nemorem xo .06                                                   برممن تو رو که نمی
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61. me donem ke ali dīr miyā                                  من میدون  که علی دیر میاد 

       ؟اون مردی که اون طر  خیابون ایستاده کیه

       62. ô pīyā ôlā xiābon hesāa kiya? 
غاز جمله آدر  اس  که غالباً /xo/آباد نشانه تأکید در لری خرم ،یدآها بر میکه از مثا چنان

در حیالی ، ن وجود داردآیعنی ارجحیتی در جایگاه ظهور  (؛10تا  41های )جمله شودظاهر می

 اسی  /ke/فارسیی معییار  همچیونمتممی نشانة و  ،(19)جمله موصولی ظاهر نشده  ke//که 

کییدی وجیود أکییدی و غیرتأمتمایز برای نقش تنشانة دو یش در این گو، بنابراین .(17)جمله 

 دارد. 

 لکی

 tīyaewn vabīnemme  xo .63                                                 من که بهش نگفت 

 .üīan me vatwenem xo 64                                                      من با تو که نبودم

 myaremtone me  xo .65                                                   برممن تو رو که نمی

66. me mazānem ge ali dār amāy                            من میدون  که علی دیر میاد 

         اون مردی که اون طر  خیابون ایستاده کیه؟

    ? akiy yāyashū er xiābon aĺā ge pīya a 67. 

 غیاز جملیه داردآتمای  به ظیاهر شیدن در  اس  که ظاهراً /xo/کید در این گویش نشانه تأ

 ؛اسی دیگر را ه  دار هایدر عین حا  که امکان ظاهر شدن در جایگاه ،(14 تا 19های )جمله

در این و موصولی  متممی ةنشان«. من که بهش نگفت »me xo vabīnem nwetīya :برای مثا 

 .  (11و  11های )جمله اس  /ke/شده همان اس  که صور  نرمکامی /ge/گویش 

 کلهری

 men wa pi nawetema xu .68                                              من که بهش نگفت 

 men wagard to neym xu .69                                                من با تو که نبودم

 men to newam ux.  70                                                    من تو رو که نمی برم

71. men zānem ke ali dīr hātiya                           من می دون  که علی دیر میاد  

 ؟اون مردی که اون طر  خیابون ایستاده کیه

          kiya? xiyāwān olāy hă ke pīyāyi wo. 27 
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ایین در  (.10تیا  11هیای )جمله اس  /xu/کلهرینشانه تأکید در  ،شودمی مشاهدهکه چنان

کیه در حیالی ؛(19و  17های )جمله شودستفاده میا /ke/از و متم  موصو  نشانه  گویش برای

طبیق نظیر گویشیور امکیان  ،شیودغاز جمله دیده مییآکید در أارجحیتی در استفاده از نشانه ت

من بیا » men wagard to neymxuوجود دارد. مثلا:  نیزخر جملا  آاستفاده از این نشانه در 

 «.تو نبودم که

 :کردی ایلامی

73. mə gə/xu na-wətəm- e                                                 من که بهش نگفت 

74. məna-wətəma-se xu/kǝ*                                                                    من بهش نگفتهام که  

 mwa-niya /xuəg to əm .75                                             برممن تو رو که نمی

 mām  der diyətəw xu əm .76                                          من که گفت  دیر میام

   اون مردی که اون طر  خیابون ایستاده کیه؟
77. u peyāg-a  kə/*xu wəsāgasa u  dasəxeyābān-a  ki-ya?   

و ه  نشانه  /xu/ه ها ه  نشانشود در کردی ایلامی در برخی جایگاهکه مشاهده میهمچنان

/kǝ/gǝ/ د جایگاه بعد از فاع  در جمله ساده و بعد از مفعو  مستقی . امیا در نرود مانکار میبه

طبیق نظیر گویشیور  ،علاوههرود مانند جایگاه آخر جمله. بکار میبه /xu/ها فقط برخی جایگاه

/xuبه جمله اضیافه  نیزرا  .«.مطلع باش که..»بانی پیشینش، مفهوم زسازة کردن از مؤکد ی/ جدا

اس . نکته دیگر  /kǝ/بیش از نشانه  ،ندکمیمیزان تأکیدی که این نشانه اضافه  ،بنابراین .کندمی

توانید ظیاهر می /ke/نشانة تنها  ،ن جایگاه و نقشیعنوان نشانه موصولی اس  که در اکاربرد به

هیای متفیاو  در نقش/kǝ/امی یشور در حا  حاضر در کردی ایلشود. در حالی که به گفته گو

، تمامیی  و قطعیی  ،علی  ،نتیجیه ،هد  بیان برایبرای مثا   ؛شودتنهایی ظاهر میدیگری به

  هیا تحی/ در برخی از ایین نقیش/kǝرسد کاربرد به نظر میاستفهام انکاری و شرح و تفسیر. 

 اس . تأثیر زبان فارسی اتفا  افتاده

چیون دسیته دوم همها این گونهنشان داد که لکی و هری هورامی، لری، کلهای بررسی گونه

ه در کیاربرد کی نآحیا   ،کننداستفاده می xo/xu//در کاربرد تأکیدی از خراسان های از گویش

)لری، کلهری و لکی(  /ke/ge/ ةنشانکنند یا ای استفاده نمییا از هیچ نشانه ،موصولی یا متممی

کمیی متفیاو   وضیعی  کیردی ایلیامی خصوصتنها در د. برنکار میرا به)هورامی(  /nā/یا و
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در کاربرد هر دو نشانه را شیاهد هسیتی .  ،هاکیدی در برخی جایگاهأچرا که در کاربرد ت ؛اس 

هورامی، لکی، لیری و  خصوصدر  عنوان نشانه تاکیدبه /xo/xu/جایگاه قرار گرفتن  خصوص

هیا یشاز ایین گیو یگرچیه در برخی یگاه آغازین هستی  وشاهد نوعی ارجحی  در جاکلهری 

 ،تمای  غالی  با این حا  ،کار می رودبه نیزهای دیگر این نشانه در برخی جایگاهلکی  نهمچو

چیون هماما در کردی ایلامی تنوب جایگیاه  غازین جمله اس .آاستفاده از این نشانه در جایگاه 

که در بالیا  یک جایگاه ظاهر شود تواند درمی اما گاه فقط یکی از دو نشانه اس ،فارسی معیار 

 توضیح داده شد.

 /xo/و  /ke/تاریخی دو نشانه  بررسی. 4

کیه، کسیی کیه، »، «؟شیخ ، کیدام ؟که، چیه کسیی» kēمشتق اس  از فارسی میانه « که»

ضمیر پرسشی و نیز ضیمیر ) -ka*)حال  اضافی مفرد( از  -kahya*ایرانی باستان  <« شخ 

o-مشیتق از هنیدو اروپیایی « شخ کسی، »، «که؟»مبه ( 

uk* ،-e

uk*   ،)میذکر(-ā

uk* ،

-ei
uk*  7337، 1)پوکیورنی« کسیی»، ضیمیر میبه  «که؟، چه کسی؟»)مونث( ضمیر پرسشی :

177.) 

ضیمیر موصیولی، ضیمیر میبه  و  هیایقیشدر نkēو نیز در پارتی شتیتدر فارسی میانه زر

-میی میفاصله پس از اسبافاصله یا بیدر نقش ضمیر موصولی kēشود.ضمیر پرسشی ظاهر می

تواند جاندار این ضمیر موصولی میمرجع (. 707: 7914آید که بدان مربو  اس  )ابوالقاسمی، 

 .باشدغیرجاندار یا 
78. gyāg-ēfrāz mad hēm u-m dīd ruwān ī mardōm čand kē pad ham ēstād 

hēnd 

، 1نامه، فصی  با ه  ایستاده بودند. )ارداویرا  کهجایی فراز آمدم و دیدم روان مردمی چند 

9) 
r.āpad tanb kē durā im nōγāawč 79. 

 (2ab 1(در تن اس  کهمانند این آتش 

                                                           
1  . pokorny 

 متن ترفانی مثا  اس مشخصا  . این علائ  9
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-وم بییشود در جمله نخس ، مرجع ضمیر، جاندار اس  و در جمله دکه ملاحظه میچنان

 جان.

 :در نقش ضمیر مبه 
.hāwin ku šwe kirbag māarnōčšōse sr ēk arwh 80. 

 (4، 1نامه، فص  را کرفه سه سروشوچرنام بیش از گناه باشد... )ارداویرا  که هر
.78an.žām ō hōbid  ōt hāanž ōt ēk du 81. 

 r 1).ترا بزند، تو دیگر او را نزن ) کسی کهو 

 در نقش ضمیر پرسشی: 
?ēh pad kīrālās yār zan nā…..82 

 (9، فرخزدان اس ؟ )روای  آذرفرنبغ کهسالاری آن زن با ......
h?āyāizw nāparisp m-ēk 83. 

 cw 4)مرا از دیوارها بیرون خواهد کشید؟ ) چه کسی

هیای که با حذ  همخیوان پاییانی بیه صیور « خود»برگرفته اس  از  /xu/یا  /xo/نشانه 

مییان میتکل ، مخاطی ، و غائی ،  در فارسی ضمیر مشیترک اسی « خود». دیادشده رواج دار

 رود.کار میبرای تاکید نیز به این ضمیر ؛(9117: 7، ج 7917)انوری،  خویش، خویشتن

ایرانیی >(717: 7914، 1)مکنیزی« خود، براستی»xwadبرگرفته اس  از فارسی میانه « خود»

t-e- هندو اروپیاییhvata*-<باستان 

us  از-e


us«7337پوکیورنی، «)میا  خیود، از ان خیود :

 xwad(، فارسی میانه ترفیانی7119: 2،7317)بارتلمه« متعلق، وابسته»tuēavx-در اوستایی. (119

 (.911، 971: 7337، 3مایستررنس -)دورکین«خود»wxadپارتیو 

. از این ضمیر ضمیر مشترک اس « خود» wxadو در پارتی « خود» xwadدر فارسی میانه 

آید که بیر آن تأکیید شود. در این صور ، پیش یا پس از اسمی میبرای تاکید استفاده می غالباً

 به عنوان ضمیر تاکیدی و یا قید تاکیدی در جمله کاربرد دارد.  wxadیا  xwadمی کند.
ag.šdax wuzurg gāabest xwad du 84. 

 (79، 97، فص  4ه بزرگی اس  )دینکرد نشان خود اوستا و
.mēbaw ewand budr xwad mēwōg ōdr gara 85. 

 (44، 9دروند باش  )مادیان یوش  فریان، براستی  اگر دروغ بگوی 

                                                           
1. MacKenzie 

2  . Bartholomae 

3. Durkin-Meisterernst 
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.wxadh ay āwig ōt 86. 

 bk 1)گواه هستی ) خودتو 
But ay. wxad ōt 87. 

 .e2)) بودا هستی همانا کهتو 

 گیری. بحث و نتیجه5

 ةنشیانها از دو گویشاین از  تعدادیهای فارسی خراسان نشان داد که برخی گویش بررسی

و  کیردهاسیتفاده کییدی غیرتأهای نقشی و تأکید برای نقشتاریخی متفاو   ةسابقجداگانه با 

کیه گفتیه شید در چنیان .کننید/ استفاده مییkeاز / ،جمله تأکید ازها برخی دیگر در تمام نقش

بیا کمیی حیذ  صیام  پاییانی  کیدی داشیته کیه بیاتأضمیر یا قید نقش  xwadه میان فارسی

-هیا و زبیانگویشهای خراسان و برخی به برخی گویشکید أتنشانة شدگی به عنوان دستوری

-بیه «خود»ویژه در محاوره به ،امروزفارسی در  این در حالی اس  که؛ ایرانی رسیده اس  های

بیه عنیوان نشیانه با گسیترش نقیش « که» ةنشان اما ،رودهمچنان به کار می  کیدضمیر تأعنوان 

هیای دسیته او ، در گیویشرسد کیه چنین به نظر می. ای پیدا کرده اس کاربرد گسترده کیدتأ

صیور  و نقیش  یعنیی؛ اس  صور  گرفته« که»و « خود»نوعی خلط از نظر نقش و معنا بین 

که امروزه در فارسی معمیو  آنچنان «که»کیدی أهمچنان حفظ شده، اما معنای ت« خود»کیدی أت

 اس ، برای آنها لحاظ شده اس .

-هیای زبیانهای خراسان از دیگر گونهود در گویشبرای تبیین شرایط موجدر این پژوهش 

شیده بیه لحیاظ کیاربرد نشیانه های بررسیشد. نتای  نشان داد که گونهگرفته یاریهای ایرانی 

دو هیا ایین گونیه بدین ترتی  کهند. هست ای خراسان شبیههاز گویشتأکید بیشتر به دسته دوم 

کیار جمله ضمیر موصولی و نشانه متممی به ازنشانه متمایز برای نشانه تأکید و نشانه غیرتأکید 

دوم هیای دسیتهها چون گویشکه این گویشیاف  دس ه بدین نتیجتوان می ،برند. بنابراینمی

کید در دوره میانه بوده با کمی دستوری شدگی بیه عنیوان أرا که ضمیر و قید ت« خود»خراسان، 

کیه نآحا   ؛خود را حفظ کرده اس  ةهمان نقش دوره میان« که»نشانه تأکید به کار گرفته اند و 

-نقش در تمام ایمحاورهتح  تأثیر فارسی  احتمالاًهای دسته او  چون فارسی معیار یا گویش

اس  که با گسیترش نقیش، بیه نشیانه « که»عبارتی این نشانه یا به  ،کننداستفاده می/ke/ ها از 

دهنید کیه دس  میههایی را بنمونهسده چون همهایی بررسی گویش. تأکید نیز بد  شده اس 
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عنوان ضمیر تأکیدی و هبه   /xo/چرا که در این گویش  ؛دارندتغییر  ناز مرحله میانی ای نشان

خیود خیلیی » xaile maldusi xoبیرای مثیا  . رودمییکار به (ke//به جای )کید ه  نشانه تأ

من کیه در »  ri kerdamɛrhaqqe inu madɛd xomoمقایسه کنید با این جمله: را « حریصی

کیید در چیون نشیانه تأهمکییدی اسی  کیه ضمیر تأ /xo/ در مثا  او . «حق اینها مادری کردم

. کید را داردنقش نشانه تأمثا  دوم اما در  شود.غاز جمله ظاهر میآدر  لری و کلهری هایگونه

 برخیی کیه دردرحیالی ؛یکی اس  مثا  دقیقاًدو /  در هر xoدر این گویش صور /، رواز این

واییی و آکیدی تفاو  ولی ضمایر تأ ،رودمیکارکید بهبه عنوان نشانه تأ  /xo/های دیگر گویش

 خیود : از گیویش کیاخکیمانند این مثیا  ه) دارند )بر اساس شخ  و شمار( واژیساخ 

 . (xâdet ur gu بگو بهش

ایین چیرا کیه در  ؛نشیانگر مرحلیه بینیابینی باشیدتواند می ،همچنین وضعی  کردی ایلامی

د و در میوارد نیروکار مییبهکیدی أدر نقش ت /ke/و  /xu/در بیشتر موارد هر دو نشانه  گویش

هر شیود وجیود اظی /ke/کید فقط أموردی که به عنوان نشانه تشود و ظاهر می/xu/ کمی فقط 

کیار بیه /ke/های دیگر تنهیا نشیانه در نقش ضمیر موصولی و برخی نقش افزون بر این، .ندارد

 رود. می

که در این مؤید فرض تغییر تاریخی اس  و کردی ایلامی ید وضعی  گویش سده آمینظربه

 های خراسان اسی سته از گویشن دآثیر زبان معیار بر تأ فرض مقاله ارائه شد و همچنین مؤید

-استفاده می /ke/اند و همچون فارسی معیار از کید کنار گذاشتهرا به عنوان نشانه تأ /xo/x/که 

های دسته دوم در جنوب خراسان بزر ، در شهرها یا اطرا  گویش ،به لحاظ جغرافیاییکنند. 

بنیابراین از نظیر  ؛شیوندشهرهای طبس، گناباد، بجستان، بیرجند ، قیاین و فیردوس دییده میی

 نها معنادار اس .  آجغرافیایی توزیع 
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