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  :چکیده

ه یا عبارتی نخست، اشاره به ساز: حداقل در دو معنی در مباحث زبانشناسی به کار رفته است [focus]اصطالح تاکید 

، ولدووي و 1990، ولدووي 1972جکنداف(دارد که از حیث آوایی برجسته تر از سازه هاي دیگر جمله تلفظ می شود 

، و کاربرد دوم آن به معناي بخشی از جمله است که داراي اطالع نو می باشد و از آن به )1995، روت 1996انگدال 

، برونتی 2000، ایشی هارا 2000، کیدواي 1995، روت 1990ولدووي ، 1972جکنداف(عنوان تاکید جمله یاد می شود 

برخی . تاکید را می توان در زبان هاي مختلف با استفاده از ابزار آوایی، صرفی و نحوي نشان داد). 2003، کولز 2003

ولدووي و (فاده می کنند زبانها از یکی از این ابزار استفاده می کنند؛ برخی دیگر از همه این ابزار براي بیان تاکید است

در بسیاري اوقات از ترکیبی از ابزارهاي نحوي ، صرفی و آوایی براي ). 2000، کیدواي 1998، زوبی زارتا 1996انگدال 

در این مقاله سعی بر آن است تا نشان دهیم در زبان فارسی انواع تاکید کدامند و چه . نشان دادن تاکید استفاده می شود

 [topic]به این منظور سعی می شود تعریف مشخصی از تاکید ارائه شود و تفاوت آن با مبتدا . یگر دارندتفاوتهایی با همد

 information]همچنین میان تاکید اطالعی . مشخص شود [presupposition]یا پیش انگاره  [ground]، و زمینه 

focus] یا کل آن را شامل شود، و  تواند بخشی از جمله جمله که در هر جمله وجود دارد ، داراي اطالع نو می باشد، می

 [contrastive focus]و متمم ها می باشد؛ و تاکید تقابلی  [internal arguments]فقط شامل موضوعهاي درونی 

یا نوعی  [contrast]که تاکید نشاندار است، لزوما در هر جمله اي وجود ندارد، عالوه بر داشتن اطالع نو، معناي تقابل 

در خود دارد، فقط شامل واژه یا بخشهاي کوچکتر از واژه می شود، و می تواند شامل همه  [prominence]ستگی برج

  . نیز باشد؛ تفاوت می گذاریم [adjunct]موضوعها و ادات 
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 تاکید تقابلی, تاکید اطالعی, تاکید, کاربردشناسی, نحو: واژگان کلیدي

 

 

 

 

 

 

 

  

  مقدمه  1

نخست، اشاره به : حداقل در دو معنی در مباحث زبانشناسی به کار رفته است [focus]اصطالح تاکید 

سازه یا عبارتی دارد که از لحاظ آوایی برجسته تر از سازه هاي دیگر جمله تلفظ می شود 

و کاربرد دوم آن به معناي ) 1995 2، روت1996و انگدال  1، ولدووي1990، ولدووي 1972جکنداف(

اراي اطالع نو می باشد و از آن به عنوان تاکید جمله یاد می شود بخشی از جمله است که د

، کولز 2003، برونتی 2000، ایشی هارا 2000، کیدواي 1995، روت 1990، ولدووي 1972جکنداف(

براي کاربرد نخست این واژه از ) 2000( 3براي تمایز میان این دو معنا و با پیروي از گودجواك). 2003

را در  "تاکید"استفاده می کنیم و اصطالح  [prosodic prominence] "اییبرجستگی آو"اصطالح 

البته اکثر منابعی که ذکر آن رفت بر این نکته . به کار می بریم "تاکید جمله"معناي دوم آن و معادل 

تاکید کرده اند که میان برجستگی آوایی و تاکید جمله ارتباط وجود دارد، هرچند ماهیت این ارتباط 

  .مشخص نیست کامال

اکثر اوقات آن را پدیده اي کالمی تعریف می کنند که اطالع جدیدي را . تاکید پدیده پیچیده اي است

سوالی ). 2(به عنوان مثال پاسخی که به عبارت پرسشی داده می شود، تاکید جمله است . همراه دارد

ه تاکید را در زبان نشان دهد؟ که در این باره مطرح است این است که آیا عاملی دستوري وجود دارد ک

به عنوان یکی از سر نخهاي  [sentence stress]در بسیاري از زبانهاي مختلف از تکیه جمله 

، سزوندري 1998، کیس1998، زوبی زارتا 1995، راینهارت 1993سینک (شناسایی تاکید یاد می شود 

 (ا تکیه جمله در ارتباط است بر این اساس عبارتی که تاکید جمله است ب). 2003، برونتی 2001

                                                 
1 Vallduvi 
2 Rooth 
3 Godjevac 



7 بررسی انواع تاکید در زبان فارسی

از طرفی در برخی . پس تاکید فقط مفهومی کالمی نیست زیرا با تکیه جمله نیز در ارتباط است). 1- 2

، 1996، چوي 1990ولدووي(از زبانها آرایش واژگانی جمله نیز در نشان دادن تاکید جمله دخیل است 

ین زبانها تاکید بی نشان در جمله داراي جایگاه در برخی از ا). 2003، برونتی1997راینهارت و نیلمن 

و  [cleft]همچنین برخی ساختهاي نحوي، مانند جمالت اسنادي شده ).  2(نحوي خاصی است 

پس تاکید، عالوه بر . نیز در نشان دادن تاکید جمله نقش دارند [pseudo-cleft]شبه اسنادي شده 

به ) 1-2(در بخش . ي جمله نیز ربط دارداینکه مفهومی کالمی و آوایی است، به ساخت نحو

) 2- 2(دیدگاههایی پرداخته شده است که به ارتباط میان تاکید و عوامل آوایی توجه دارند و در بخش 

  . به دیدگاههایی اشاره شده که به نمایش نحوي تاکید توجه دارند

اکیدي است که فقط اطالع نو و نوع اول، ت. بسیاري از زبانشناسان بین دو نوع تاکید تفاوت قائل شده اند

و نوع دوم تاکیدي است که داراي نوعی تقابل با . از پیش فرض نشده را در اختیار شنونده قرار می دهد

، ولدووي و انگدال 1990ولدووي (اطالع قبلی شنونده است و فرض قبلی وي را تصحیح می کند 

، کولز 2003، برونتی 2001دري ، سزون2000، ایشی هارا 1998، کیس 1998، زوبی زارتا 1996

و  [informative focus]در این مقاله براي اشاره به تاکید نوع اول از اصطالح تاکید اطالعی ). 2003

) 3(در بخش . استفاده می شود [contrastive focus]براي اشاره به تاکید نوع دوم از تاکید تقابلی 

  .   ده استبه تفاوت این دو نوع تاکید در فارسی پرداخته ش

برخی زبانها از . تاکید را می توان در زبانهاي مختلف با استفاده از ابزار آوایی، صرفی و نحوي نشان داد

یکی از این ابزار استفاده می کنند؛ برخی دیگر از همه این ابزار براي بیان تاکید استفاده می کنند 

در بسیاري اوقات از ترکیبی از ابزارهاي ). 2000، کیدواي 1998، زوبی زارتا 1996ولدووي و انگدال (

به شیوه هاي مختلف در ) 3(بخش .. نحوي ، صرفی و آوایی براي نشان دادن تاکید استفاده می شود

می  و ابزار نحوي فارسی براي نشان دادن تاکید می پردازد که شامل استفاده از ابزار آوایی ، ابزار صرفی

ین زبان از هر سه ابزار براي نشان دادن تاکید بهره می برد و در داده هاي فارسی نشان می دهد ا. باشد

  .بسیاري موارد در هر جمله ترکیبی از آنها را به کار می برد

  

  تاکید  2

در این بخش سعی می شود دیدگاهها و آراي مختلف . درباره تاکید مطالب بسیاري نوشته شده است

به ) 1-2(در بخش . فاوت این دیدگاهها اشاره شوددرباره تاکید معرفی شود و به نقاط مشترك و مت

  . به نمایش نحوي تاکید اشاره می شود) 2-2(رویکردهاي آوایی و در بخش 
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در بسیاري از منابعی که به بحث تاکید پرداخته اند از آزمون پرسش و پاسخ براي نشان دادن تاکید 

سخی که به کلمه پرسشی داده می بر این اساس پا). 1998، هاکی 1990ولدووي(استفاده شده است 

یعنی تاکید بخشی از جمله است که داراي اطالع نو است و دانش قبلی شنونده . شود، تاکید جمله است

در پاسخ به پرسش . که داراي اطالع نو نیست 4بخش مقابل تاکید، زمینه است. را افزایش می دهد

ولدووي و (حالت گفتگو است  معموال فقط تاکید جمله ذکر می شود و این بی نشان ترین

؛ اما در مباحث زبانشناسی براي نشان دادن بخش زمینه، آن را نیز در بخش پاسخ می )1996انگدال

به رابطه میان کلمات پرسشی و تاکید جمله می پردازد و نشان می دهد که ) 3(تا ) 1(مثالهاي . آورند

یر بخش تاکید جمالت خط کشیده شده ز. دامنه تاکید در جمله بستگی به نوع کلمه پرسشی دارد

  .است

  چه خبر است؟) 1(

  .نازنین با عروسکش بازي می کند     

  نازنین چه کار می کند؟) 2(

  .با عروسکش بازي می کنداو / نازنین    

  نازنین با چی بازي می کند؟) 3(

  .بازي می کند با عروسکشاو / نازنین     

شامل ) 2(کید شامل تمام جمله است در حالی که در جمله ، تا)1(همانطور که مشخص است در جمله 

تاکید جمله در برخی زبانها به لحاظ آوایی برجسته . شامل مفعول جمله است) 3(گروه فعلی و در جمله 

). مانند کاتاالن(و در برخی زبانها آرایش واژگانی جمله، تاکید را نشان می دهد ) مانند انگلیسی(است 

 .بررسی می کنیم) 2-1- 2(و ) 1- 1-2(مایش تاکید را در بخش هاي این دو رویکرد به ن

  

  نمایش آوایی تاکید 1- 2

در این . همانگونه که در مقدمه ذکر شد تاکید با ساخت آوایی و ساخت نحوي جمله در ارتباط است

  . بخش به ارتباط تاکید با تکیه جمله، به عنوان واحدي آوایی، خواهیم پرداخت

                                                 
و پیش  [presupposition]عالوه بر اصطالح زمینھ، از دو اصطالح پیش انگاره  ۵

نیز برای اشاره بھ بخش مقابل تاکید ) ١٩٧٢جکنداف ( [background]زمینھ 
 .استفاده شده است
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ین نکته متفق القولند که ساخت آوایی جمالت در نشان دادن تاکید جمله موثر است، اکثر محققان بر ا

دو رویکرد در ارتباط با چگونگی رابطه میان تاکید و . اما چگونگی تحقق این امر مورد اتفاق نیست

ه آنها را شیو) 1996(به پیروي از لد ) 1998(هاکی . عناصر آوایی و به طور خاص تکیه جمله وجود دارد

در . می نامد [structure based] "ساخت بنیاد"و  [highlighting based] "بنیاد -شاخص"هاي 

هر تاکید داراي یک تکیه : بنیاد میان تاکید و تکیه جمله رابطه یک به یک وجود دارد -شیوه شاخص

ود دارند، بر این اساس واژه هایی که تکیه جمله را با خ. است و هر تکیه یک تاکید را نشان می دهد

البته در این الگو تاکید می تواند واژه یا واحدهاي کوچکتر از واژه باشد، . تاکید جمله محسوب می شوند

نشان دهنده واژه اي ) 4(مثال هاي ). 15ص2000گودجواك (اما نمی تواند واحدي بزرگتر از واژه باشد 

ذکر . (ه عنوان تاکید نشان می دهدواحدي کوچکتر از واژه را ب) 5(هستند که تاکید می باشد و مثال 

)) 3(تا ) 1(جمالت ( این نکته ضروري است که در مثالهاي زیر تکیه جمله قویتر از حالت بی نشان 

پی ) 3(تفاوت این دو نوع تکیه را در بخش . است، به همین خاطر آن را با حروف تیره نشان داده ایم

  .می گیریم

  .ریدخ جدیدنازنین یک کامپیوتر . الف) 4(

  .  یک کامپیوتر جدید خرید نازنین. ب     

  .سال لندن بود نه امسالپارنازنین ) 5(

رابطه متناظري بین تاکید و تکیه . است "نازنین"ب )4(است و در  "جدید"الف تاکید جمله ) 4(در 

 "در امسال "-ام"قرار می گیرد تا با پیشوند  "- پار"تکیه جمله بر پیشوند ) 5(اما در . جمله وجود دارد

پس بر این اساس تاکید جمله می تواند واژه و گاهی اوقات واحدهایی کوچکتر از واژه . در تقابل باشد

در چنین مواردي که دامنه تاکید محدود به واژه یا واحدي کوچکتر است، به آن تاکید محدود . باشد

[narrow focus]  اي است که داراي  تاکید محدود منحصر به واژه). 2000گودجواك (می گویند

  . تکیه است

گاهی یک واژه تکیه دارد، اما تاکید یک . اما همیشه تاکید جمله برابر با واژه اي که تکیه دارد نیست

بنیاد مبنی بر اینکه همیشه رابطه  -پس ادعاي دیدگاه شاخص). 2و1مثالهاي (سازه یا کل جمله است 

، 1998، هاکی1996ولدووي و انگدال (یست یک به یکی میان تکیه و تاکید وجود دارد، درست ن

. بنیاد میان توزیع تکیه و توزیع تاکید رابطه متناظر وجود ندارد -در رویکرد ساخت). 2000گودجواك

، که [broad focus]البته وقتی تاکید محدود باشد، رابطه آن با تکیه برابر است؛ اما در تاکید گسترده 
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این . ی شود، رابطه یک به یک بین تکیه و تاکید وجود نداردبیش از یک واژه تاکید جمله محسوب م

  .را در نظر بگیرید) 6(مثال . وضعیت باعث به وجود آمدن ابهام در تاکید جمله می شود

  .نو خریده استکامپیوتر نازنین یک ) 6(

ختلف در را در پاسخ به سواالت م) 6(می توان جمله . است "کامپیوتر"در این جمله تاکید بر روي واژه 

  :به کار برد) 7(

  آیا نازنین یک ضبط صوت نو خریده است؟. الف) 7(

  نازنین چه چیزي خریده است؟. ب      

  نازنین چه کار کرده است؟. ج      

  چه خبر شده است؟   . د      

 الف به کار می بریم، تاکید محدود در جمله وجود دارد زیرا) 7(را در پاسخ به سوال ) 6(وقتی جمله 

در بحث انواع . در پرسش آورده شده است "ضبط صوت"محدوده آن فقط یک واژه است و در تقابل با 

در پاسخ به ) 6(اگر جمله . به این نوع تاکید با نام تاکید تقابلی اشاره خواهد شد) 2-2(تاکید در بخش 

، را "کامپیوتر نو یک "ب آورده شود، تاکید جمله گسترده تر است زیرا مفعول جمله، یعنی ) 7(پرسش 

در پاسخ به سوال ) 6(اگر جمله . دربردارد که برابر با عبارت پرسشی است که در سوال مطرح است

 "یک کامپیوتر نو خریده است"ج آورده شود، تاکید جمله باز هم گسترده تر است و کل گروه فعلی )7(

کل جمله تاکید می باشد و داراي د باشد، )7(پاسخ سوال ) 6(و در نهایت اگر جمله . را دربرمی گیرد

در ادامه مقاله حاضر . نسبی هستند "گسترده"و  "محدود"پس می توان گفت عبارات . اطالع نو است

همانطور که مشخص . از عبارات مشخص تري براي اشاره به انواع تاکید استفاده می شود) 2-2بخش (

البته همیشه نیز . اراي ابهام در تاکید باشداست، جمله اي که خارج از بافت بررسی می شود می تواند د

مثال اگر در جمله . اگر تکیه جمله بر روي کلماتی خاص قرار گیرد، باعث ابهام نمی شود. اینگونه نیست

قرار گیرد، تنها می توان تاکید محدود را از آن استنباط کرد که در آنصورت  "نو"تکیه جمله بر واژه ) 6(

  .واژه اي نظیر آن قرار می گیرد یا "کهنه"در مقابل  "نو"

، یعنی سازه هایی [focus set]، مجموعه تاکید )6(به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که در جمله  

، )در نقش مفعول(، شامل اسم، گروه اسمی )1997راینهارت و نیلمن (که می توانند تاکید جمله باشند 

به یک میان تکیه جمله و تاکید جمله وجود  پس همیشه رابطه یک. گروه فعلی و جمله می باشند

، مجموعه )6(سوالی که مطرح می شود این است که چگونه می توان در جمله اي واحد، مانند . ندارد

به عبارت دیگر وقتی تکیه بی نشان جمله بر روي . تاکیدي داشت که بیش از یک تاکید در خود دارد
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ث می شود که بتوان سازه هاي مختلف را در بافتهاي مختلف قرار دارد، چه عواملی باع "کامپیوتر"کلمه 

به بحث نمایش نحوي تاکید می پردازیم که سعی دارد ) 2-2(در بخش  .تاکید جمله به حساب آورد

  .پاسخی براي این سوال ارائه کند

  نمایش نحوي تاکید 2- 1- 2

داراي تکیه و تاکید جمله  عنوان شد، همیشه رابطه یک به یکی بین عنصر) 1-2(همانطور که در بخش 

از اینرو، در . به عبارت دیگر، تنها نمایش آوایی نمی تواند تاکید جمله را مشخص کند. وجود ندارد

بر این ) 1998( 5و روچمنت) 1995(سلکرك . دیدگاهی دیگر، به نمایش نحوي تاکید توجه شده است

  دیدگاه آنها تحت نام فرافکنی تاکید . دباوراند که تاکید جمله از طریق ساختار نحوي آن مشخص می شو

[focus projection] در این دیدگاه وجود دارد) 9(و ) 8(فرضیه هاي مطرح در . مطرح است.  

  )1995سلکرك (قاعده اصلی تاکید ) 8(

  .واژه اي که داراي تکیه جمله است، داراي نشانه تاکید است      

  فرافکنی تاکید) 9(

  .وه داراي نشانه تاکید باشد، کل گروه داراي این نشانه استاگر هسته یک گر. الف    

  .اگر موضوع درونی یک هسته داراي نشانه تاکید باشد، هسته آن عبارت نیز داراي تاکید است. ب   

آن هسته نیز می تواند داراي نشانه تاکید  [adjunct]اگر هسته داراي نشانه تاکید باشد، ادات . ج   

  .باشد

، میان تکیه و تاکید رابطه وجود دارد؛ اگر واژه اي داراي تکیه اصلی جمله باشد، کل یا )8(طبق قاعده 

پس طرح نمایش نحوي تاکید نیز جدا از ویژگی آوایی آن . بخشی از تاکید جمله محسوب می شود

 اما قواعد. در واقع بحث تاکید، موضوعی است که در تعامل بین ساخت آوایی و نحوي قرار دارد. نیست

، نشان می دهد چگونه واحدهاي بزرگتر از واژه اي که داراي تکیه است، یعنی گروه و )9(مطرح در 

اگر قرار است واحدي در جمله تاکید باشد، باید واژه اي را که . جمله، نیز می توانند تاکید جمله باشند

د که این واژه باید متمم ب نشان می ده) 9(و البته . تکیه جمله را با خود دارد، درون خود داشته باشد

اگر واژه داراي تکیه جمله، . هسته باشد تا بتواند از طریق فرافکنی کل سازه را به عنوان تاکید نشان دهد

باشد، نمی تواند فرافکنی کند و تنها تاکید محدود در  [external argument]ادات یا موضوع بیرونی 

بنابراین اگر تکیه جمله بر ). 2000گودجواك  ،2000، سزوندري1997راینهارت (جمله ممکن است 

روي مفعول مستقیم، که متمم است، باشد؛ سازه هاي دربردارنده آن، یعنی گروه فعلی و جمله، نیز می 

                                                 
6 Rochemont 
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اما اگر تکیه . این موارد را نشان می دهد) 7(و ) 6(بحث مربوط به مثالهاي . توانند تاکید جمله باشند

است، و یا بر روي موضوع  "جدید"الف که تکیه بر روي صفت ) 4(جمله  جمله بر روي ادات باشد، مانند

، است؛ در آنصورت تاکید محدود به واژه "نازنین"ب که تکیه بر روي فاعل جمله،)4(بیرونی باشد، مانند 

  . داراي تکیه است و نمی تواند سازه اي بزرگتر باشد و فرافکنی کند

عنوان شد در این ) 1- 2(همانطور که در بخش . در نظر بگیرید تکرار شده است) 10(را که در ) 6(جمله 

، گروه اسمی در نقش )کامپیوتر(جمله تاکید داراي ابهام است، و بسته به بافتهاي مختلف می تواند اسم 

نمودار درختی . و کل جمله باشد) یک کامپیوتر نو خریده است(، گروه فعلی )یک کامپیوتر نو(مفعول 

واحدهایی که می . نشان می دهد) 9(و ) 8(حوه فرافکنی تاکید را بر اساس قواعد ، ن)11(این جمله 

البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که این عناصر . نشان داده ایم [F]توانند تاکید جمله باشند را با 

رت دیگر فرافکنی به عبا. به طور بالقوه تاکید هستند، اما در هر بافتی یکی از آنها می تواند به کار رود

  .تاکید اجباري نیست و به بافتی مرتبط است که جمله در آن به کار می رود

 
   [F] گروه تصریفی                        

  

   [F] "گروه تصریفیگروه اسمی                                                     

  

   [F] گروه فعلی تصریف                                                نازنین                                     

  

  فعل                                [F] گروه اسمی                                                                               

  

   [F] "گروه اسمیص                               مخص                                               

  

  گروه صفتی       خریده است                 [F] اسم                                                                                         

  

  کامپیوتر                             نو                          یک                                                               

  

 نحوه فرافکنی تاکید) 10(نمودار                                                     
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  انواع تاکید در فارسی  3

نتیجه بحث این بود که . به نمایش تاکید از طریق تکیه و ساخت نحوي جمله پرداختیم) 2(در بخش 

باید میان تاکید محدود که داراي رابطه یک به یک با تکیه جمله است و تاکید گسترده که از طریق 

در این بخش قصد داریم به تفاوت این دو نوع تاکید اشاره . اصل فرافکنی تعیین می شود تمایز بگذاریم

از ) 1996(نشان جمله است، با پیروي از چوي  البته براي اشاره به تاکید گسترده، که تاکید بی. کنیم

اصطالح تاکید اطالعی استفاده می کنیم؛ و براي اشاره به تاکید محدود، که تاکید نشاندار است، از 

) 2-3(به تاکید اطالعی می پردازیم و در بخش ) 1- 3(در بخش . اصطالح تاکید تقابلی بهره می بریم

این دو نوع تاکید، عالوه بر داشتن تفاوت کالمی، داراي . کنیم ویژگی هاي تاکید تقابلی را عنوان می

 - به طور کلی، در حالی که تاکید اطالعی داراي تکیه بی. ویژگیهاي آوایی و نحوي متفاوتی نیز هستند

داراي جایگاهی بی نشان نیز می باشد، تاکید ) 1993(نشان جمله است و بر اساس دیدگاه سینک 

 -قوي تر است و می تواند در هر واحدي از جمله به کار رود و حتی دامنه آن میتقابلی داراي تکیه اي 

می توان گفت جایگاه تاکید تقابلی در جمله آزادتر از تاکید ). 5مثال (تواند به یک تکواژ محدود گردد 

  .    تاکید اطالعی در هر جمله اي وجود دارد، اما تاکید تقابلی اینگونه نیست. اطالعی است

  

  تاکید اطالعی 3-1 

راینهارت . و جایگاه تکیه در جمله می پردازد) اطالعی(به بحث ارتباط بین تاکید ) 1993(سینک   

  . را پی می گیرد و البته آن را تعدیل می کند) 1993(نیز دیدگاه سینک ) 1996(

این قاعده طبق . را در جمله ارائه می دهد [nuclear stress rule]قاعده تکیه اصلی ) 1993(سینک 

تکیه جمله بر روي درونی بر این اساس . میان جایگاه تکیه جمله و ساختار نحوي آن رابطه وجود دارد

درباره رابطه بین تکیه و تاکید ) 1993(البته سینک . سازه جمله قرار می گیرد [embedded]ترین 

، تکیه اصلی جمله )1972(جمله چیزي نمی گوید، اما از آنجا که طبق قاعده مطرح از سوي جکنداف 

بر روي تاکید جمله واقع می شود؛ نتیجه این است که قاعده تکیه اصلی می تواند نشان دهد که محل 

در واقع از آنجا که تکیه اصلی جمله بر درونی ترین سازه قرار دارد؛ پس . تاکید در جمله کجا قرار دارد

  ).1997، راینهارت و نیلمن 1996راینهارت (تاکید جمله نیز درونی ترین سازه جمله است 

را پذیرفته اند و البته به طور ) 1993(نیز دیدگاه سینک ) 1997(و راینهارت و نیلمن ) 1996(راینهارت 

باور دارد که با پذیرش اینکه ) 1996(راینهارت . مشخص به ارتباط جایگاه تکیه و تاکید پرداخته اند

  توان گفت این ویژگی باعث ایجاد یک مجموعه تاکید درونی ترین سازه جمله داراي تکیه است؛ می 
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[focus set] به این ترتیب مجموعه تاکید در هر جمله، شامل هر سازه اي است که . می شود

بحثی که تحت نام ابهام در تاکید مطرح شد، به ) 1-2(در بخش . دربردارنده تکیه اصلی جمله باشد

، بخشهاي مختلفی مانند مفعول، )6(معنی که در جمله  به این. نزدیک است) 1996(دیدگاه راینهارت 

گروه فعلی و کل جمله می توانند تاکید جمله باشند، زیرا همگی داراي کلمه اي هستند که تکیه اصلی 

مثال فاعل . ، امکانهاي دیگري نیز براي تاکید وجود دارد)6(البته در همان جمله . جمله را با خود دارد

می توانند تاکید جمله باشند، اما نکته مهم این است که در آن صورت  "نو"فت ، یا ص"نازنین"جمله، 

به این نکته ) 1995(راینهارت. آنها تاکید اطالعی نیستند زیرا در تقابل با مفاهیم دیگر به کار رفته اند

) 2- 3(ش اشاره داشته و قاعده اي نشاندار را براي تغییر جایگاه تکیه در جمله عنوان می دارد که در بخ

  .مطرح خواهد شد

سازه اي . با توجه به مباحث عنوان شده می توان گفت که تاکید اطالعی، تاکید بی نشان جمله است

و بر . می تواند تاکید اطالعی جمله باشد که داراي واژه اي باشد که تکیه اصلی جمله را با خود دارد

ترین سازه آن قرار دارد، پس تاکید  ، تکیه اصلی جمله بر روي درونی)1993(اساس دیدگاه سینک 

در واقع تاکید . تاکید اطالعی جمله در بافت مشخص می شود. اطالعی جمله نیز با آن در ارتباط است

  . بخشی که تاکید اطالعی جمله نیست، زمینه است. می تواند کل جمله یا بخشی از آن را شامل شود

مله سازه اي است که درون خود تکیه اصلی جمله عنوان شد، تاکید اطالعی ج 2همانطور که در بخش 

 _با استفاده از فرافکنی تاکید نشان داد که تاکید اطالعی می) 1995(سلکرك . را به همراه داشته باشد

) 1993(در این بخش با استفاده از دیدگاه سینک . تواند یک واژه یا کل جمله را در خود داشته باشد

  .کید اطالعی در جمالت مختلف فارسی نشان داده شودسعی می شود جایگاه بی نشان تا

را براي تعیین جایگاه بی نشان تکیه جمله در زبانهاي مختلف ارائه  قاعده تکیه اصلی) 1993(سینک 

  :  کرده است

  :قاعده تکیه اصلی جمله. 11 

   .تکیه اصلی جمله بر درونی ترین سازه جمله واقع می شود  

یسی، سازه اي که بعد از فعل می آید تکیه اصلی جمله را با خود دارد، و در به این ترتیب در زبان انگل

( زبانهایی فعل در پایان جمله می آید، سازه اي که به فعل نزدیکتر است تکیه جمله را با خود دارد 

+ فعل [در اشاره به زبانهایی که داراي آرایش واژگانی ). 2000، ایشی هارا 1997راینهارت و نیلمن 

هستند، مانند ] فعل+ مفعول [هستند، مانند انگلیسی، و زبانهایی که داراي آرایش واژگانی ] ولمفع
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را براي نشان دادن  الف و ب) 12(به ترتیب دو الگوي مطرح در ) 1997(فارسی، راینهارت و نیلمن 

  .تکیه اصلی جمله مطرح کرده اند

  ]مفعول+ فعل [ گروه فعلی . الف. 12

  ] فعل+  مفعول[ ی گروه فعل. ب      

به این ترتیب مشخص می شود که در تعیین تکیه جمله، که فرایندي آوایی است، استفاده از اطالعات 

  . نحوي مانند آرایش واژگانی و درونی ترین سازه جمله الزم است

، چو )1997(و به پیروي از او راینهارت و نیلمن ) 1993(براي تعیین صحت و سقم دیدگاه سینک 

، به بررسی ساختهاي مختلف جمالت فارسی از قبیل ) 2003(و کولز ) 2000(، ایشی هارا ) 1996(

جمالت الزم، متعدي با یک مفعول و دو مفعول، جمالت داراي فعل ربطی و جمالت داراي قید پرداخته 

  . می شود

مطالب  "را"قش در مورد ن. هستند "را"و یا بدون  "را"جمالت متعدي فارسی یا داراي مفعول همراه با 

، )1970(، براون )1992، 1970(بسیاري نوشته شده است که از آن میان می توان به دیدگاههاي الزار 

بررسی . اشاره کرد) 2003(و شکوهی و کیپکا ) 1369(، دبیر مقدم )1997(، قمشی )1990(کریمی 

ف را در دبیرمقدم دیدگاههاي افراد مذکور هدف این مقاله نیست و معرفی کامل نظریه هاي مختل

 "را"با بررسی دیدگاههاي مختلف در مورد . می توان مشاهده کرد) 2003(و شکوهی و کیپکا ) 1369(

برخی آن را . می توان به این نتیجه رسید که همگی آنها نقشی کالمی را براي آن در نظر گرفته اند

نه مبتدا ، دبیرمقدم نشانه ، کریمی نشا [specificity]نشانه معرفه، براون نشانه مشخص بودگی 

نکته . می دانند [identifiable]مبتداي ثانویه و شکوهی و کیپکا آن را همراه با اسامی قابل تشخیص 

به این ترتیب . را نشانه اطالع نو در جمله نمی دانند "را "مشترك این دیدگاهها این است که هیچکدام 

باشد، به تنهایی تاکید اطالعی جمله نیست و تکیه  "ار"می توان گفت اگر در جمله اي مفعول همراه با 

الف و ب نشان دهنده ساخت بی نشان ) 13(بر این اساس دو جمله . اصلی جمله را نیز با خود ندارد

است  "را"الف ساختی است که داراي مفعول مستقیم همراه با ) 13. (جمالت متعدي در فارسی هستند

ب ساختی است که در آن مفعول مستقیم بدون )16(ده است، و که قبل از مفعول غیرمستقیم واقع ش

  .آمده است و در مجاورت فعل قرار گرفته است "را"

  .نازنین کتاب را به آریا داد. الف) 13

  .نازنین به آریا کتاب داد. ب      
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 الف می تواند مفعول غیرمستقیم، گروه فعلی و یا کل) 13(در حالت بی نشان تاکید اطالعی جمله 

جمله باشد؛ اما فقط مفعول مستقیم نمی تواند تاکید اطالعی باشد چون داراي تکیه جمله نیست و به 

آمده است که اطالع نو را  "را"همین خاطر درونی ترین سازه جمله نیز واقع نشده است، و همراه با 

گروه فعلی و یا  ،)کتاب(ب تاکید اطالعی جمله می تواند مفعول مستقیم ) 13(اما در . نشان نمی دهد

در این حالت مفعول غیرمستقیم نمی تواند به تنهایی تاکید اطالعی جمله باشد چون . کل جمله باشد

پس تاکید اطالعی در فارسی در حالت بی نشان نزدیکترین عنصر به . نزدیکترین سازه به فعل نیست

ر آنصورت خود فعل تاکید نباشد، زیرا د "را"فعل است؛ البته اگر آن عنصر مفعول مستقیم همراه 

  . اطالعی بی نشان جمله است

  

  

  

  تاکید تقابلی  2- 3

ر انگلیسی داراي تاکید د  [cleft sentence]براین باور است که جمالت اسنادي شده ) 1998(کیس 

  .کند را به عنوان شاهد ذکر می) 14(وي نمونه . تقابلی هستند

14. It was A HAT that Jack bought. 

که در ساخت اسنادي شده قرار گرفته است، در تقابل با حداقل یک سازه   A HATجمله سازه در این 

این ترتیب تاکید تقابلی عالوه بر اینکه اطالع نو جمله اسـت، در    به. واقع شده است a shirtدیگر، مثالً 

توانـد عنصـري را از    تاکید تقابلی به لحاظ کاربردي مـی . گیرد تقابل با عنصر یا عناصر دیگر نیز قرار می

  . یک مجموعه انتخاب کند و در تقابل با اعضاي دیگر قرار دهد

ترین ویژگی تاکید تقـابلی   با اینکه در تاکید تقابلی نیز ممکن است اطالعی نو وجود داشته باشد اما مهم

را  بـل تقااست که آن را در برابر عناصر دیگري قرار می دهد که این خاصـیت   [contrast] تقابلنوعی 

. هایی است کاربرد تاکید تقابلی با تاکید اطالعی داراي تفاوت ).1998؛ولدووي و ویلکونا1996چو(ندارند 

نخستین تفاوت این است که تاکید تقابلی فقط عنصر یا عناصر خاصی از یک مجموعـه را انتخـاب مـی    

که به معنـاي نفـی بقیـه     یکند اما تاکید اطالعی می تواند به یک عضو از مجموعه اي اشاره کند درحال

  :این تفاوت را نشان می دهد) 15(مثال . عناصر نباشد

  تابستان کجارفتی؟-.  15
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  .)و نه جاي دیگر "شمال"یعنی فقط : تاکید تقابلی. (رفتم شمالمن به  -. الف     

  ).یعنی به شمال و احتماالً مکانهاي دیگر رفتم: تاکید اطالعی. (رفتم شمال من به –.  ب     

طورکه مشخص است تاکید تقابلی بخشی از یک مجموعه را انتخاب می کند و در تقابل با اعضـاي   همان

  :می توان وظایف زیر را براي تاکید تقابلی در نظر گرفت. دیگر مجموعه قرار می دهد

  مریم شکر خرید یا آرد؟ -: نقش انتخابی    مثال .الف )16

  .خرید شکراو -                                    

  :نقش محدودکننده .ب    

  .چون مریم شکر و آرد خرید می تونه کیک درست کنه -: مثال              

  .خرید شکرنه، او فقط -                       

  :نقش بسط دهنده  .ج  

  .چون مریم شکر خرید پس حتماً خیلی خوشحال است -: مثال         

  .هم خرید پس میتونه کیک درست کنه آرد ا اوبله ام -               

  :نقش جایگزینی .د     

  .مریم به تهران رفت - :مثال         

  .رفت مشهدنه او به  -               

  : نقش تاکید برابر .ه 

  .خرید آردخرید اما زهره  شکرمریم : مثال

و شـبه  ) کـه بـرق را اختـراع کـرد    ادیسون بـود  ( فارسی از ابزارهاي نحوي؛ مانند جمالت اسنادي شده 

 فقط، تنها(، صرفی؛ مانند استفاده از قیود تاکید )کسی که برق را اختراع کرد ادیسون بود(اسنادي شده 

و آوایی یعنی استفاده از ، )امشب را در شیراز می مانم ( "را"، و )من که علی را نزدم(تاکید  "که"، ...)و 

بحث هر یک از موارد مـذکور نیازمنـد فرصـتی     .تقابلی را نشان دهدتکیه تقابلی جمله، می تواند تاکید 

  .   جداگانه است

  

  خالصه و نتیجه گیري 4

تاکید بخشی از جمله است که داراي اطالع نو می باشد و در مقابل زمینه که داراي اطالع نو نیست قرار 

برخی از زبانشناسان داراي رابطه تاکید از سویی با ساخت آوایی زبان در ارتباط است و به نظر . می گیرد
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متناظر با تکیه جمله است، و از سویی دیگر با ساخت نحوي جمله در ارتباط است و تابع اصل فرافکنی 

تاکید اطالعی . همچنین تاکید را می توان در دو طبقه تاکید اطالعی و تاکید تقابلی قرار داد. است

اما تاکید تقابلی داراي اطالع . تاکید بی نشان جمله استداراي اطالع نو است ، در هر جمله الزم است و 

  .  نو به همراه معناي تقابل است و تاکید نشاندار جمله است
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