Journal of Sociolinguistics

فصلنامة زبانشناسی اجتماعی

Payame Noor University

)17-3  (صفحات7331  تابستان-)3  شمارۀ اول (پیاپی- دورۀ دوم

بررسی پیكرهبنیاد گفتماننمای «خُب» در زبان فارسی
 مهرداد مشكینفام،1*یوسف آرام
 دانشگاه بوعلیسینا، استادیار زبانشناسی.7
 دانشگاه بوعلیسینا، دانشجوی دهتری زبانشناسی.1
2

6931/40/40 : پذیرش6931/40/40 :دریاست

A Corpus-based Survey of the Discourse Marker "xob" in Persian
Yousef Aram*1, Mehrdad Meshkinfam 2
1. Associate Professor of Linguistics, Bu-Ali Sina University
2. PhD Candidate in Linguistics, Bu-Ali Sina University
Received: 2018/06/25 Accepted: 2018/07/26

Abstract
Discourse markers are linguistic elements which
make relations between discourse units. In other
words, these linguistic elements make the
discourse cohesive and do not let discourse
deviate. Discourse markers perform different
functions in language system. So far, discourse
markers have been studied in different
frameworks, according to different approaches,
and in different spheres. In this research, diverse
functions of the discourse marker "Xob" which is
the most frequent discourse marker based on this
research are analyzed in the two-fold framework
of Brinton (1996), in functionalism approach, and
in pragmatics sphere. As this research is a corpus
based study, a colloquial corpus has been selected,
consisting of three telefilms: "panj tā panj", "ye
bilit Šāns", and "amu jān Hitler" (on CDs). In
regards to the data of this research, the discourse
marker "Xob" functions mostly in the
interpersonal meta-function and the most frequent
function of this discourse marker is expressing
reaction.
Keywords: Functionalism, Pragmatics, Discourse
marker, Meta-function, Persian.

*Corresponding Author: Yousef Aram
Email: yousefaram@basu.ac.ir

چكیده

گفتماننما ها عناصری زبانی هستتن هتر روابتی بتیح وایت های
 ایح عناصر زبتانی در گفتمتان، بر عبارتی. هالم را برقرار می هنن
پیوستگی بروجود می آورن و اجازۀ انحراف از مسیر را بر گفتمان
 گفتماننماها نقشهای متفاوتی در زبان ایفا متیهننت. نمی دهن
 تا بر یال طبق الگو های مختلف و در رویکردها و، از همیح رو،و
 براستا، در ایتح پتشوهش. یوزه های متفاوتی مطالعر شت ه انت
 نقتشهتای،) هر الگویی دو الیر ای است7331( الگوی برینتون
ایح پشوهش بیشتریح

 هر بر اسا،»متفاوت گفتماننمای «خُب

 از من تتتر نقتتتشگرایتتتی و،هتتتار برد را در زبتتتان سارستتتی دارد
 ایح پشوهش ازنوع.هاربردشناسی زبان بررسی و تحلیل ش ه است
پیکره بنیاد است و داده های آن از سیلم های تلویزیتونی «پتن تتا
 «یر بلیی شتان » و «عمتو جتان هیتلتر» (بتر روی لتو،» پن
،دادههتای ایتح پتشوهش

 براستا.سشرده) گردآوری ش ه است

بیشتر نقشهای گفتماننمای «خب» در سرانقش بیناسردی یاست
 نقتش، می شون و بیشتریح نقشی هر ایح گفتمان نما ایفا می هن
.واهنش است
 زبان، سرانقش، گفتماننما، هاربردشناسی زبان، نقشگرایی:کلیدواژهها
.سارسی

 یوسف آرام:* نویسندة مسئول
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مقدمه
گفتگوهتتای روزمتترۀ میتتان گویشتتوران منبتت پتتربتتاری از
گفتمتتاننماهتتا 7استتت .ایتتح گفتگوهتتا بتت ون گفتمتتاننمتتا
غیرصریحن و درک آنها دشوارتر مینمای  .گفتماننماهتا هتر
بیشتر خاص زبان گفتاری هستن  ،هالم را یکپارچر هترده و
میان گزارههای 1هتالم ارتبتاخ خاصتی برقترار متیهننت تتا
پردازش هالم را تسهیل هنن  .در زبان سارستی گفتتاری نیتز،
همانن دیگر زبان ها ،گفتمتاننماهتا نقتشهتای گونتاگون و
خاصی را در گفتمتان بتر عهت ه دارنت  .جملتا گفتتاری زیتر
نمونرای از هاربرد گفتماننماها در زبان سارسی است:
 یاجی رو هرد بر او و گفت :سردا همیح وقت
بیا خبرش را می م .پس یادت نره سجل ایوال
خودت و همراهانت را هم بیار تا مح هر چر زودتر
اق ام هنم( .ه ایت)13:7332 ،
در نمونا سوق با بهرهگیری از گفتماننمای «پ » بر روی
«آوردن سجل ایوال خودت و همراهانت» تأهی ش ه است.
تاهنون تعاریف زیادی از گفتماننماها ارائر ش ه است.
برای مثال ،شفرن )7391( 3گفتماننماها را رابیهای بیح
وای های سخح میدان  .بلکمور )1221( 3معتق است
گفتماننماها مشخص هنن هان ؛ یعنی برای نشاندار هردن
چیزی در گفتمان برهار میرون  .برخی پشوهشگران
گفتماننماها را ابزاری برای بیان عقای و ایساسات میدانن
(بازانال333 :1221 ،5؛ همچنیح رک .دگان  ،1هرنیلی 1و
پیتران رایا ،)1-3 :1273 ،9برخی تعاریف نیز بر ایح اصل
اشاره دارن هر گفتماننماها بیح گفتمان یاضر و گفتمان قبل
از خود یا با خارج از گفتمان رابطرای برقرار میهنن
(تراگوت 3و دشر755-753 :1221 ،72؛ هاپر 77و تراگوت،
 .)713 :1223البتر ،ایح برقراری ارتباخ همیشر صادق نیست
(هاینر .)7173 :1273 ،71برخی اسراد هاربرد گفتماننماها را
در ساختار هالم میدانن ؛ مانن آماده هردن شنون ه برای
1. discourse markers
2. proposition
3. Schiffrin
4. Blackemore
5. Bazzanella
6. Degand
7. Cornillie
8. Pietrandrea
9. Traugott
10. Dasher
11. Hopper
12. Heine

نوبت بع ی (هلر .)112 :7313 ،73برخی از تعاریف نیز بر ایح
اصل تأهی دارن هر گفتماننماها در نقش پاسخ بر هار
میرون یا اینکر پارهگفتاری هر یاوی آنها است خود پاسخ
بر گزارهای دیگر است (لوینسون99 :7393 ،73؛ اسکوراپ،75
.)3 :7395
نگارنتت گان نیتتز گفتمتتاننماهتتا را هتت ایتهننتت گان و
یکپارچرهنن گان گفتمان متیداننت  .امتا ،هتی یتک از ایتح
تعاریف برای تشخیص گفتماننما بودن یا نبودن یک عنصتر
زبانی هارآم نیستن و در ایح باره اختتالف ن رهتایی وجتود
دارد .برای مثال ،دریالیهر برینتون )31 :7331( 71وای هتای
زبتتانی ʼ ohاوهʼ I mean ،ʻیعنتتی ʻو you know
71
ʼمی دانی ʻرا در زبان انگلیسی گفتماننما متیدانت  ،سریتزر
( )11-11 :7399چنیح باوری ن ارد ،بلکر  ohرا تنها صتوتی
در زبتتان متتیپنت ارد ،و دو عبتتارت دیگتتر را پتتاره گفتارهتتای
ج اگانرای میدان هتر تنهتا بترای ایفتای نقتش همت لی در
گفتمان بتر هتار متیرونت  .بنتابرایح ،مشخصترهتایی بترای
تشخیص گفتماننما بودن یا نبودن یتک جتزد در زبتان الزم
است (برای مطالعا مشخصرهای تشخیص گفتماننماها رک.
بخش مشخصرهای تمیز گفتماننماها).
گفتمتتان نماهتتا در ن تتام زبتتان تنهتتا دارای یتتک نقتتش
نیستن  ،بلکر نقش های متفاوتی ایفا می هنن (سرانکجاب،79
 .)313 :1221بر همیح اسا  ،در ایح پشوهش برآنیم تتا در
پیکرۀ برگزی ه ش ه هر متشکل از دیتالو هتای ستر ستیلم
تلوزیونی «پن تا پن »« ،یر بلتیی شتان » و «عمتو جتان
هیتلر» است ،بر بررسی نقش هتای متفتاوت گفتمتاننمتای
«خُب» بپردازیم .ابت ا با مشخصرهای گفتماننمایی نشتان
می دهیم هر عنصر «خب» در زبان سارسی یک گفتماننمتا
است .سپ  ،گفت و گوهای ایح سیلم ها را بتر شتکل متتح
پیاده و گفتماننمتای «ختب» را در تمتام متوارد استتخراج
خواهیم هرد .هما مواردی هر از پیکره استخراج ش هان  ،بتا
همان تلفظ اصلی در خی نمود پی ا هرده ان  ،ایح نوع خی را
خی عامیانر متی نتامیم .در نهایتت ،طبتق الگتوی برینتتون
( )7331مشخص می هنیم هر گفتماننمای «ختب» در هتر
ب استی چر نقشی ایفا می هن و بسام وقوع آن چقت ر استت.
ایتتح گفتمتتان نمتتا در زبتتان سارستتی در مقایستتر بتتا دیگتتر
13. Keller
14. Levinson
15. Schourup
16. Brinton
17. Fraser
18. Frank-Job

یوسف آرام و مهرداد مشکیحسام :بررسی پیکرهبنیاد گفتماننمای «خُب» در زبان سارسی
گفتمان نماها باالتریح بسام وقوع را در زبتان سارستی دارد
(مشکیحسام ،) 33 :7335 ،بنابرایح شایستا مطالعر است.

پیشینة پژوهش
مطالعا گفتماننماها ق مت چن انی ن ارد و اخیراً متورد توجتر
پشوهشگران قرارگرستر است .با وجود ایح ،مطالعتات سراوانتی
در ایح مورد صورت گرستر هر نشاندهن ۀ اهمیت ایتح یتوزۀ
مطالعاتی است .در ایح بخش با توجر بر مح ودیت سضتا ،بتر
معرسی برخی از مطالعات انجامش ه در ایح یوزه میپردازیم.
در پشوهش هتای ایرانتی مت منی ( )7395بترمعرستی و
تعریف گفتمان نماها و طبقر بنت ی انتواع و هتاربرد آنهتا در
زبان های سارسی و انگلیسی پرداختر استت .وی مهتمتتریح
گفتمان نماها را در زبان انگلیستی ʼ rightدرستترwell ،ʻ
ʼخبʼ oh ،ʻاوهʼ I see ،ʻمیدانمʼ mhm ،ʻمهتم ʻو در
زبتتان سارستتی «ختتب»« ،آهتتان» و «راستتتی » ...معرستتی
می هن  .وی همچنیح ،مهم تریح هاربردهای گفتماننماها در
ایح دو زبان را تغییر موضتوع ،شتفاف ستازی ،نشتان دادن
ایساسات ،سعال هنن ه ،تحریک برای اداما ستخح ،گریتز از
ادامر سخح و غیره میدان .
آرام و مشکیحسام ( )7331براسا پیکرۀ برگزیت هشت ه،
گفتمان نماهای تأهی ی را بر صورت هیفی و همّی ،بتر بنیتاد
رویکرد نقشگرایی و در یوزۀ هتاربردشناستی ،طبتق الگتوی
برینتون ( )7331متورد بررستی قترار دادهانت  .طبتق الگتوی
برینتون ( )7331ایح گفتماننماها بیشتر در سرانقش بیناسردی
هاربرد دارن ؛ یعنی بر اداما روابی گفتمانی گوینت ه و شتنون ه
همک میهنن  .در پیکترۀ ایتح پتشوهش 71 ،گفتمتاننمتای
تأهی ی یاست ش ه است هر در میان آنها «دیگتر» بتا ستهم
 11.73درص  ،بیشتریح بسام هاربرد را در زبان سارستی دارد.
آنها همچنیح معتق ن ازآنجاهر نقتش تأهیت ی بترای قت رت
بیانی گوین ه اهمیت زیادی دارد ،گویشتوران پیوستتر در پتی
یاستح شیوههای ج ی و اب اعی برای بیان تأهی بیشترن .
داوری ،قاستتتتمی و هتتتتوهبی ( )7331بتتتتر بررستتتتی
گفتماننماهای اسشا در زبان سارسی پرداختران  .آنهتا عناصتر
مذهور را بر دلیل نقشی هر در گفتمان دارن  ،هر عبارت است
از زمینرسازی و صتحنرآرایتی متتتح و نیتتز آمتادهستازی و
ترغیب مخاطب بر اسشتای موضتوع و خبتری هتتر در پتتی
متیآیت « ،گفتمتاننمتای اسشتا» نامیت هان  .در ایح پشوهش
گفتر ش ه است هر عناصتر متذهور در سارستی ستاختهتای
«واقعیت ایح است هر« ،»...یقیقت ایح است هتر» و امثتال
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آنها هستن و ایتح عناصتر گفتمتانی ،الگویی نحوی مبنی بتر
پهنربن ی سازهها در آرایش نهایی جملر را ارائتر میدهن هر
از رهگذر گفتمان شکل میگیرد .نویستن گان ایتح پتشوهش،
همچنیح ،بتا تکیتر بر معیارها و نشانرهای دستتوریشتت گی
استت الل هتردهان هتر عناصتتر گفتمتانی «اسشتتا» تحتتت
سرآینت دستتوریشتت گی قتترار گرستتترانتت و از عناصتری
واژگانی بر عناصری گفتمانی تحول یاستران .
در پتتشوهش هتتای غیرایرانتتی نیتتز شتتاه مطالعتتا
گفتمان نماها هستیم .هولمز )7335( 7بتا تجزیتر و تحلیتل
دویست و هفت نمونر ʼ you knowمیدانی ʻدر گفتمتان
زنان و مردان نیوزی لن ی نشان داد هر در تع اد دسعتاتی هتر
مردان و زنان از گفتمان نماها استفاده هرده ان تفاوت ان هی
وجود دارد ( 725مورد برای مردان در برابر  721مورد بترای
زنان) .اما وی در هاربرد ایتح گفتمتان نماهتا بترای اهت اف
مختلف تفاوت معنتاداری میتان زنتان و متردان نیوزیلنت ی
گزارش ه رده است؛ در یتالی هتر زنتان در تعریتف هتردن
داستتتان از  you knowبتترای ی ت هتتم دردی استتتفاده
می هردن  ،مردان آن را بترای نشتان دادن ختود بتر عنتوان
سردی سرهیختر و باهفایت برهار میبردن .
مولر )1225( 1نقش هایی برای گفتمان نماها قائل است
هر عبارتن از -7 :تغییردادن مسیر گفتگو -1 ،پیش درآم ی
برای پاسخ بر س ال یا نشان دادن عک العمتل بتر ستخح
مخاطب -3 ،بر من ور پر هردن زمان هنگام گفتگتو وقتتی
هر گوین ه نمی توان هلما مورد ن تر را بتر ختاطر آورد-3 ،
همک بر گوین ه تا نوبت صحبت را برای ختود یفتظ هنت ،
 -5برای ابراز نزدیکی و هم لی با مخاطتب -1 ،بتر نشتانا
شنون گی و توجر از طرف مخاطب -1 ،برای شروع گفتمان
و  -9برای ایجاد انسجام و یکپارچگی در گفتمتان .در ایتح
پشوهش ،مشخص خواه ش هر گفتماننمای «خب» ه ام
یک از ایح نقش ها را ایفا میهن .
هاینر ( )1273نیز در مطالعرای تاریخی ادعا میهن هر با
سرآین هتای هتاربردیشت گی و دستتوریشت گی نمتیتتوان
گفتماننماها را مورد مطالعر قرار داد؛ یعنی نمتیتتوان گفتت
گفتماننماهتا یاصتل دستتوریشت گی یتا هتاربردیشت گی
هستن  ،زیرا هر یک نقصهای خود را دارن و مرز بیح ایح دو
سرآین مشخص نیست .وی در ایح مطالعر گفتماننماهتا را از
من ر دستور گفتمان مورد بررسی قرار میده .
1. Holmes
2. Muller
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چارچوب نظری
مطالعا گفتماننماها از اهمیت باالیی برخوردار است ،زیرا
اگرچر ایح عناصر زبانی از لحاظ دستوری اجباری نبوده و
خالی از معنا هستن  ،اما ایفاهنن ۀ نقشهای هاربردشناختی
متفاوتی در زبان بوده و از ایح من ر اجبارین (براون:7311 ،7
721؛ اسوارتویک7392 ،1؛ ارمان .)1 :7391 ،3بر عبارت
دیگر ،اگر گفتماننماها از هالم یذف شون  ،غیردستوری
نمیشود ،اما گفتمان مورد ن ر دیگر از صرایت هاسی برای
درک سری تر و دقیقتر موضوع برخوردار نیست .در ایح
شرایی با هالمی بین م و آشفتر مواجهر هستیم (سریزر،3
 .)332 :7332نمونا زیر بیانگر چنیح ادعایی است:
(2) We met. And, we got on a bus.
'ما یک یگر را مالقات هردیم .و یک اتوبو سوار
ش یم '.اورگلزهل)19:1272 ،5
در شتتاه بتتاال ،گفتمتتاننمتتای ʼ Andو ʻنقتتش ادامتتا
گفتمان را ایفا میهن  .اگر ایح گفتماننمتا را از گفتمتان بتاال
یذف هنیم ،گفتمان غیردستوری نمیشود ،اما ازآنجا هر ایح
گفتمان دیگر ابزاری برای اداما هتالم نت ارد از صترایت آن
هاستر ش ه و درک آن دشوارتر میشود .برعبارتی ،بتا یتذف
ایح گفتماننما ،گفتمان باال با مشکل هاربردشناختی مواجهتر
میشود ،نر دستوری.
گفتماننماها عناصری زبانی هستن هر بر اصل چهارم از
اصول همکاری  1گرای  )7393( 1تعلق دارن (آرام و
مشکیحسام .)35 :7331 ،اصل چهارم گرای ()11-11:7393
از ایح قرار است:
( )7اصل شیوۀ بیان (اصل چهارم):
 صریح و روشح صحبت هنی .
 با ابهام سخح نگویی .
 از دوپهلویی معنی اجتناب هنی .
 مختصر صحبت هنی .
 من م صحبت هنی .
ازآنجاهر گفتماننماها ،هالمی ب ون ابهام ،واضح ،متن م
1. Brown
2. Svartvik
3. Erman
4. Fraser
5. Urgelles-coll
6. cooperative principle
7. Grice

و صریح بروجود میآورن  ،در یوزۀ اصل شتیوۀ بیتان (اصتل
چهارم) ایفای نقش میهنن  .گفتماننمتاهتا انتواع گونتاگونی
دارن هر شامل اصوات ،واژگتان و یتتی گتروههتای نحتوی
می شون (برینتتون .)32 :7331 ،براستا آنچتر گفتتر شت ،
گفتماننماها هر خاص زبان گفتاری هستن  ،هالم را یکپارچر
هرده و میان گزارههای 9هالم ارتباخ خاصی برقرار میهننت .
بر طور هلی ،ایح عناصر زبانی را متیتتوان هت ایتهننت گان
گفتمان دانست.
از طرسی گفتماننماها ویشگیهتای ستاختاری و معنتایی
دارن  .من ور از ویشگیهای ساختاری ایتح استت هتر آهنت
جمالت را برهم نمیزننت و ویشگتیهتای معنتایی ،یعنتی بتا
همک گرستح از مسائل سرازبتانی بتر معنتای گفتمتان شتکل
میدهن (مشکیحستام .)1 :7335 ،بتر ختالف ایتح ادعتا هتر
تعریتتف وایتت ی بتترای گفتمتتاننماهتتا وجتتود نتت ارد ،امتتا
مشخصرهایی وجود دارن هر تمامی گفتمتاننمتاهتا در آنهتا
مشترهن  ،اگرچر از گروههای نحوی متفاوت یا یتی از زمترۀ
اصتتوات هستتتن  .در ادامتتا ایتتح بختتش ،ابتتت ا بتترمعرستتی
مشخصرهای تمیز گفتماننماهتا و ستپ بتر شتر الگتوی
برینتون ( )7331میپردازیم.
مشخصههای تمیز گفتماننماها
تا هنون پشوهشگران بسیاری مشخصترهتایی را بترای تمیتز
گفتماننماها پیشنهاد هرده ان (برعنوان نمونتر ،رک .شتفرن،
7391؛ مشلر7333 ،3؛ سریتزر7333 ،7331 ،7332 ،؛ لنتک،72
 .)7339مشخصرهای پیشنهادش ه را متی تتوان در دو دستتا
هلتتی جتتای داد -7 :دستتترای هتتر شتترایی الزم و هتتاسی
گفتمتتاننماهتتا را متت ن تتر دارد ،و  -1دستتترای هتتر بتتر
مشخصرهای پیش نمونرای 77گفتماننماهتا تأهیت متیهنت .
برای نمونتر ،هاینتر ( )1273مشخصترهتای پتیش نمونتر ای
گفتماننماها را معرسی میهن  ،اما استکوراپ ( )7333شترایی
الزم و هاسی ایح عناصر زبانی را ارائر میده  .البتتر ،ایتح دو
سهرست همپوشانی زیادی بتا یکت یگر دارنت (مشتکیحستام،
 ،)39 :7335بر همیح دلیل ،آرام و مشکیحسام ( )39 :7331از
هر دو سهرست ذهرش ه بهره برده و دقیقتریح و روشحتتریح
مشخصرها را از هر دو سهرست انتخاب هردهانت  .بتر عبتارت
8. proposition
9. Maschler
10. Lenk
11. prototypical

یوسف آرام و مهرداد مشکیحسام :بررسی پیکرهبنیاد گفتماننمای «خُب» در زبان سارسی
دیگر ،هتم از شترایی الزم و هتاسی گفتمتاننماهتا و هتم از
مشخصرهای پیشنمونرای آنها در ارائا ایح سهرست استتفاده
ش ه است .در ادامر بر معرسی سهرست ارائرش ه توستی آرام و
مشکیحسام ( )39 :7331میپردازیم:
.1

.2

.3

.4

ارتباط :7گفتماننماها همچتون چستب بترای برقتراری
ارتباخ بیح هالمهای متفتاوت یتا قستمتهتای مختلتف
هالم مورد استتفاده قترار متیگیرنت  .بتر عبتارت دیگتر،
گفتماننماها ،یک گفتمان را بر گفتمان ماقبتل ختود یتا
گزارهای را بر گزارۀ ماقبل آن مترتبی متیهننت (سریتزر،
1
 .)791 :7331تع ادی از پشوهشگران همچتون هانستح
( )12 :7331نقتتش گفتمتتاننماهتتا را «هلمتتا ربتتی» و
گفتمتتاننماهتتا را «اجتتزای زبتتانی بتتا یتتوزۀ متغیتتر»
برمیشمارن .
3
اختیاری بودن  :بر دو علت می توان گفتمان نماها را
یذف هرد :نخست ،یذف گفتمان نماها از جملر ،جملتر
را غیردستوری نمی هن (سریزر .)11 :7399 ،دوم ،یذف
گفتمتتان نماهتتا از گفتمتتان ،مفهتتوم گفتمتتان را تغییتتر
نمیده ؛ بلکر مفهوم یکسان اما از صرایت گفتمان در
مقایسر با زمانی هر هنوز گفتمان نماها از گفتمان یذف
نش ه ان  ،هاستر می شود  .از اینجا می توان نتیجر گرست
هتتر گفتمتتان نماهتتا بتترای گفتمتتان عناصتتر ضتتروری
بر یساب می آین .
3
عدم تأثیر بر محتوای گزاره  :گفتماننماها گزاره را
تغییر نمیدهن ؛ بر ایح معنا هر با استفاده از گفتماننماها
هی چیزی بر محتوای گزارهای گفتمان اسزوده نمیشود.
بر عبارت دیگر ،باوجود بهترهگیتری از گفتمتاننماهتا در
گفتمان ،شرایی ص ق و هذب گزارههای هالم اابت است
و گفتماننماهتا در ایتح متورد تتأایری ن ارنت (هانستح،
717 :7331؛ دسینا.)332 :7331 ،5
جایگاه آغازین :1یکی دیگر از ویشگیهای گفتماننماها
ایح است هر در ابت ای هالم میآین (هانسح:7331 ،
751؛ شفرن )31-37 :7391 ،تا گفتمان مورد ن ر را قبل
از انحراف از مسیر درست ،ه ایت هنن  .البتر ،ایح ب ان
معنا نیست هر برای مثال در جایگاه میانی ظاهر نمیشون ،
1. connectivity
2. Hansen
3. optionality
4. non-truth-conditionality
5. Defina
6. initiality
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بلکر من ور ایح است هر پیش از اجزاد اصلی هالم یا
جملر شاه وجود آنها هستیم تا گفتمان را پیش از انحراف
از مسیر ،بردرستی ه ایت هنن .
 .5استقالل نحوی :1برینتون ( )1229معتق است
گفتماننماها استقالل نحوی دارن ؛ یعنی ازلحاظ نحوی
رابطا محکمی با دیگر اجزاد هالم ن ارن (گول 9و
گونتنر .)13-53 :7333 ،3تع ادی از پشوهشگران ایح
ویشگی را مهمتریح ویشگی گفتماننماها برشمار میآورن
(سورهو.)12 :1225 ،72
 .6یک جزء واژگانی بودن :77گفتماننماها ،از هر نوعی
هر باشن (با ساختار درونی یا ب ون ساختار درونتی) یتک
م خل واژگانی را در واژگان ذهنی 71گویشوران بتر ختود
اختصاص میدهن ؛ بر ایح معنا هر ویشگی ترهیبپتذیری
ن ارن  .بر گفتماننماهای گروهی ،گفتماننماهای ستطح
دوم میگوین (زیپمح.)51 :1225 ،73
 .7معنای روالی :73گفتماننماها معناها یا نقشهای
هاربردشناختی در گفتمان دارن  ،یعنی ساق معنای
قاموسی هستن .
75
 .8چندمقولهگی  :اسکوراپ ( )7333بر ایح باور است هر
گفتماننماها با هسب نقش گفتماننمایی ،نقشهای
نحوی قبلی خود را از دست نمیدهن  .عناصر زبانی هر
توانایی هسب نقش گفتماننمایی را دارن عبارتن از
قی ها (مانن واقعاً ،باالخره و ،)...اسعال (مانن سکر هردن،
دی ن و ،)...اصوات (مانن وای ،اوه و ،)...یرفهای ربی
همپایر و ناهمپایر (مانن و ،ولی و ،)...صفتها (مانن
تازه ،خوب و )...و بن ها .مقوالت سوق ،از من ر درزمانی،
منب تکویح گفتماننماها هستن (نغزگویههح ،زیر
چاپ) .ایح ویشگی با مفهوم واگرایی 71هر هاپر ()7337
معرسی میهن  ،قابل مقایسر است.
در باال هشت مشخصر برای تمیز گفتماننماها ارائر شت .
در ایتتح پتتشوهش ،از ایتتح هشتتت مشخصتتر بتترای تمییتتز
گفتماننماها بهره خواهیم برد .هما گفتماننماها با تمام ایتح
7. independency
8. Gohl
9. Günthner
10. Furkó
11. one lexeme
12. lexicon
13. Siepmann
14. procedural
15. multi-categoriality
16. divergence

 01زبانشناسی اجتماعی ،دورۀ دوم ،شمارۀ اول (پیاپی  ،)3تابستان 7331
مشخصتترهتتا ستتازگاری ن ارن ت  ،زیتترا همتتا گفتمتتاننماهتتا
پیشنمونر نیستن (آرام ومشکیحسام .)33 :7331 ،بنابرایح ،هر

عنصر زبانی هر از میتان ایتح هشتت مشخصتر دارای چهتار
مشخصر باش  ،گفتماننما بریساب میآی .

نمودار  .6الگوی برینتون ( ،7331بر نقل از آرام و مشکیحسام)7331 ،

الگوی برینتون ()6331
در راستای مطالعا گفتماننماها ،چارچوبهای ن ری متفاوتی
ارائر ش ه است هر هر یک ویشگی خاص خود را داشتر و من ر
متفاوتی دارن  .در اینجا بر معرسی یکی از ایح الگوها میپردازیم
هر بر عنوان چارچوب ایح پشوهش ملحوظ ش ه است.
دو مورد از
برینتون ( )39-31 :7331براسا
سرانقشهایی هر هلی ی )7312( 7معرسی هرده ،بربررسی و
تحلیل نقش گفتماننماها پرداختراست .هلی ی ( )7312معتق
است هر در ن ام زبان سر سرانقش بیناسردی ،1متنی 3و
تجربی 3وجود دارد .سرانقش بیناسردی بر روابی گوین ه و
مخاطب مربوخ میشود ،سرانقش متنی بر روابی بیحگزارهای
ارتباخ دارد و سرانقش تجربی مربوخ بر ارتباخ انسان با دنیای
خارج است.
بر همیح اسا  ،برینتون ( )7331گفتماننماها را در دو
سرانقش جای میده  -7 :سرانقش متنی و  -1سرانقش
بیناسردی .برینتون هاربرد گفتماننماهایی را هر در یوزۀ
سرانقش بیناسردی ایفای نقش میهنن  ،ایجاد و دوام گفتمان
مابیح متکلم و مخاطب میپن ارد .در سرانقش بیناسردی،
گفتماننماها بر باست هر شامل روابی و یقیقت اجتماعی
ارتباخ و نقش متکلم و مخاطب در گفتمان میشود ،تأهی
دارن  .وی معتق است گفتماننماهایی هر در سرانقش
بیناسردی ایفای نقش میهنن  ،نقشهایی از قبیل بیان
نقطرن ر ،5همکاری ،1رعایت ادب ،1تأهی  9بر بخش خاصی
1. Halliday
2. interpersonal
3. textual
4. experiential
5. expressing understanding
6. cooperation
7. politeness

از گفتمان ،واهنش ،3و صحرگذاری 72را برعه ه دارن .
در سرانقش متنی ،برینتون ( )7331میگوی گفتماننماها
ابزاری برای ایجاد پیوستگی و یکپارچگی بیح گزارههای
گفتمان هستن  .بر ایح معنا هر ایح گفتماننماها بیح یک
گزاره و گزارۀ قبل و بع از آن رابطرای منطقی برقرار
میهنن  .نقشهایی هر برینتون برای گفتماننماها در
سرانقش متنی قائل است ،عبارتن از :تغییر موضوع 77مورد
بحث ،اشاره بر اطالعات ج ی و ق یمی ،71نشان دادن ارتباخ
بیح گزارههای مرتبیبرهم ،73اصال گفتمان 73خود یا
دیگری ،نوبتگیری ،75پر هردن مکثها یا یفظ نوبت 71در
گفتمان و عالمت شروع و خاتما گفتمان.71
همانطور هر گفتر ش  ،الگوی برینتون ()7331
گفتماننماها را در دو سطح بیناسردی و متنی مورد بررسی
79
قرار میده  ،بر همیح علت ایح الگو را الگوی دو الیرای
نامی هان  .براسا بررسیهای نگارن گان ایح سطور ،از ایح
الگو برای بررسی گفتماننماهای زبان سارسی ،جز در موارد
مح ودی ،استفاده نش ه است .ایح موارد مح ود عبارتن از:
اعلمی و صبا ( )7337هر تأایر عامل جنسیت بر هاربرد
گفتماننماهای زبان سارسی را مورد بررسی قرار دادهان ؛
مشکیحسام ( )7335هر در پشوهشی پیکرهبنیاد بر مطالعا
گفتماننماهای زبان سارسی پرداختراست و آرام و مشکیحسام
8. confirming/emphasis
9. expressing reaction
10. requesting confirmation
11. indicating a new topic
12. denoting either new or old infoemation
13. sequential dependence
14. repairing discourse
15. acquiring the floor
16. holding the floor/filler
17. initiating and closing discourse
18. two-fold

یوسف آرام و مهرداد مشکیحسام :بررسی پیکرهبنیاد گفتماننمای «خُب» در زبان سارسی
( )7331هر گفتماننماهای تأهی ی زبان سارسی را براسا
همیح الگو بررسی هردهان .
یال برطور مجزا بر شر هر یک از ایح ریزنقشها
میپردازیم.
الف -ریزنقشهای فرانقش بینافردی
( )6بیان نقطهنظر :با بهرهگیری از ایح ریزنقش ،گوین ه
بر بیان عقای خود یا بیان چیزی هر از گفتمان سهمی ه است،
میپردازد .مانن نمونا زیر:
(3) Peter's not stupid; so he can find his way
home.
'پیتر ایمق نیست؛ پس میتونر راه خونر رو پی ا هنر'.
(ویلسون 7و اسپربر)759 :1271 ،1
در نمونا ( ،)3گوین ه با بهرهگیری از گفتماننمای so
ʼپ  ʻبر بیان عقی ۀ خود ،یا بر عبارت سادهتر ،چیزی هر از
گزارۀ قبل درک میهن  ،میپردازد؛ یعنی نقطرن ر خود را
بیان میهن .

( )2رعایت ادب :بر همک ایح ریزنقش ،گوین ه وجهر 3یا
شأن اجتماعی مخاطب خود را یفظ میهن  .در نمونا زیر
شاه چنیح نقشی هستیم:
(4) Would you please help me get my
?bags down so I can get off the plane
'میشر لطف هنی همکم هنی هیفامو پاییح بیارم و بتونم
از هواپیما پیاده شم؟' (ریچاردز)37 :1277 ،3
در نمونا ذهر ش ه ،گفتماننمای ʼ pleaseلطفاً ʻبرای
یفظ شأن اجتماعی مخاطب بر هار رستر است.
( )9تأکید :با استفاده از ایح ریزنقش ،گوین ه بر بخش
خاصی از گفتمان تأهی میهن  .شاه زیر ناظر بر همیح
نقش است:
(5) a. it's a bad report in terms of whwhat it means they are going to do.
b. I think so. Yes. Yeah. I really do.
'الف -ایح گزارش ب ی است مضمونش اینر هر اونها قص دارن
ایح هار رو انجام ب ن .
1. Wilson
2. Sperber
3. face
4. Richards
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ب -مح هم همیح طور سکر میهنم .بلر .بلر .مح واقعاً ایح طور
سکر میهنم( '.دسینا ،شفرن و بمبر )19 :1221 ،5
در گفتگوی مثال ( ،)5مخاطب (ب) با استفاده از
گفتماننمای ʼ reallyواقعاً ʻبر مواسقت خود با گوین ه (الف)
تأهی میهن .
( )0واکنش :ایح ریزنقش بر گوین ه سرصت میده تا
پاسخ ب ه یا عک العملی را نسبت بر گزارۀ ماقبل نشان
ده  ،هر شامل نشانرهای ارتباطی 1در گفتمان نیز میشود؛
یا اینکر گوین ه عقی ۀ خود را نسبت بر گزارۀ بع بیان
میهن  .مانن شاه زیر:
(6) a. You drink too much.
?… b. So what
'الف -تو خیلی میخوری.
ب -خب هر چی؟' (اورگلزهل)33:1272 ،
در شاه ( ،)1مخاطب در عک العمل بر گوین ه با
استفاده از گفتماننمای ʼ soخب ʻنارایتی خود را ابراز
میهن  .یعنی مخاطب (ب) با استفاده از ایح گفتماننما در
عبارت «خب هر چی؟» بر گوین ه (الف) ایح من ور را
میرسان هر بر تو ارتباطی ن ارد.
( )0همکاری :ایح ریزنقش بر اداما گفتمان یا هماهنگی
میان گوین ه و شنون ه همک میهن  .مانن نمونا (:)1
(7) That wasn't much fun. Well, that is
over and done with.
'خیلی جالب نبود .خب ،تموم ش ( '.اورگلزهل)11 :1272 ،
در نمونا ( ،)1گوین ه با استفاده از گفتماننمای well
ʼخب ʻبر هالم خود ادامر میده ؛ یعنی بر سخنان خود
پایان نمیده .
( )1صحهگذاری :گوین ه با ایح ریزنقش بر دنبال ایح
است هر مخاطب گفتا وی را تأیی هن ؛ یعنی با وی مواسق
باش یا اینکر پاسخی ب ه  .مانن مورد (:)3
?(8) Carry all the bags. Right
'هما هیفها را ببر .باشه؟' (دسینا ،شفرن و بمبر ،
)779 :1221
در مثال ( ،)9گوین ه با بهرهگیری از گفتماننمای right
ʼباشر ʻدر پی ایح است هر از مخاطب خود تأیی یر بگیرد،
مبنی بر اینکر آیا او ایح هار را انجام خواه داد یا خیر؟
5. Bamberg
6. backchannel
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ب -ریزنقشهای فرانقش متنی
( )6حفظ نوبت :گوین ه از ایح ریزنقش برای پرهردن
مکثها بر من ور یفظ نوبت بهره میبرد .نمونرهای زیر
شاه هایی برای ایح نقش هستن :
(9) That mom has mild hhh cognitive
decline hhh....
'آن مادر بگی نگی اِاِاِ دچار زوال شناختی اِاِاِ ش ه'.
(دسینا ،شفرن و بمبر )53 :1221 ،
(10) And what he said is a fact. So, so be
it.
'و چیزی هر گفتش یر یقیقتر ،پ پس اونجوری
باش( '.دسینا ،شفرن و بمبر )15 :1221 ،
در هر دو نمونا باال ،شاه ایفای نقش گفتماننماهای
ʼ soپ  ʻو ʼ hhhاِاِاِ ʻدر نقش یفظ نوبت هستیم؛ یعنی از
ایح گفتماننماها استفاده ش ه است تا نوبت سخح گفتح بر
دیگری واگذار نشود.
( )2نوبتگیری :ایح ریزنقش ایح امکان را بر گوین ه
میده تا نوبت سخح گفتح را از آن خود هن  .مانن نمونا زیر:
?(11). well, when can I talk to him
'...خببب ،متتح هتتی متتیتتتونم باهتتاش صتتحبت هتتنم؟'
(اورگلزهل)11 :1272 ،
در نمونا ( ،)77در یالی هر سرد دیگری در یال سخح
گفتح است ،گوین ه با استفاده از گفتماننمای ʼ wellخبʻ
نوبت سخح گفتح را از آن خود میهن .
( )9اصالح گفتمان :بر همک ایح ریزنقش گوین ه گفتمان
خود یا دیگری را اصال میهن  .شاه زیر ناظر بر همیح
نقش است:
(12) So doctors ar- well they are not
God.
'خب دهترها هر خ ا ه  ...خب خ ا هر نیستح'
(شفرن)33 :7333 ،
در نمونا ( ،)71همانطور هر روشح است ،گوین ه هالم
خود را با استفاده از گفتماننمای ʼ wellخب ʻاصال میهن .
( )0تغییر موضوع :گوین ه میتوان از ایح ریزنقش بر دو
من ور استفاده هن  .نخست ،یک موضوع ج ی دیگر را
معرسی هن  ،یا قسمتی از موضوع را تغییر ده هر شامل
وسعت بخشی ن بر موضوع ،خاصتر هردن موضوع و
تصحیح آن میشود .دومیح استفاده از ایح ریزنقش ایح است

هر گوین ه بر از سرگیری موضوع قبلی بپردازد ،البتر پ
وقفرای در هالم ،مانن مثال شمارۀ (:)73

از

(13) I finished all my works. By the
?way, did you buy any apples
'مح هما هارامو تموم هردم .راستی ،سیب خری ی؟'
(اورگلزهل)15 :1272 ،
در نمونا سوق ،گوین ه با بهرهگیری از گفتماننمای by
ʼ the wayراستی ʻموضوعی هامالً ج ی را مطر میهن .
(14) What I think we need, you see is a
room with a table, that is to say, a table
which students could sit around.
'چیزی هر ما نیاز داریم میدونی یر اتاقر با یر میز،
یعنی ،میزی هر دانشجوها بتونح دور آن بشینح( '.بلکمور،
)319 :1221
در نمونا ( )73نیز ،گوین ه با استفاده از گفتماننمای
ʼ that is to sayیعنی ʻمن ور خود را از «میز» با وسعت
بیشتری شر میده  .در ایحجا ایح گفتماننما در نقش
وسعت بخشی ن بر موضوع بر هار رستر است.
( )0اشاره به اطالعات جدید و قدیمی :ایح ریزنقش
برای نشان ار هردن اطالعات ج ی و ق یمی بر هار میرود،
مانن نمونا زیر:
(15) They're using socialism to fight
capitalism. Now, can you understand
?that
'اونها دارن از سوسیالیسم استفاده میهنح تا با
سرمایرداری مبارزه هنح .حاال ،تو ایح موضوع را درک
میهنی؟' (شفرن)132 :7391 ،
در نمونا ( ،)75گوین ه گزارهای را بر اتمام میرسان ،
سپ با استفاده از گفتماننمای ʼ nowیاال ʻبر گزارهای
ج ی اشاره میهن  .در واق  ،گوین ه با ایح گفتماننما گزارۀ
ج ی را برجستر میهن .
( )1ارتباط بین گزارههای مرتبطبههم :از ایح ریزنقش
برای نشان ار هردن گزارههای وابستربرهم استفاده میشود و
ارتباخ بیح گزارهها از طریق تضمح هالمی 7و تضمح
قاع های 1بیان میشود .ارتباخ بیح گزارهها متفاوت است.
مانن مثال زیر:
1. conversational implicature
2. conventional implcature
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(16) John is a lawyer; but he is honest.
'جان وهیلر؛ اما درستکاره( '.اورگلزهل)11 :1272 ،
در نمونا سوق انت ار ایح است هر جان صادق نباش ،
چون وهیل است؛ اما همانطور هر واضح است ،در گفتمان
عک ایح انت ار بیان ش ه است .ارتباخ ایح دو گزاره یا
تقابل را گفتماننمای ʼ butاما ʻبرقرار میهن .
( )1عالمت شروع و خاتمة گفتمان :هاربرد ایح
ریزنقش ایح است هر مشخصهنن ۀ شروع گفتمان با جلب
توجر مخاطب و همچنیح نشاندهن ۀ پایان گفتمان است .در
دو نمونا زیر ایح نقش مشهود است:
(17) He came home late y'know.
'دیر بر خانر آم  ،میدونی( '.اورگلزهل)11 :1272 ،
(18) Y'know he came home late.
'میدونی ،دیر بر خانر آم ( '.اورگلزهل)11 :1272 ،
در نمونا ( ،)71گفتماننمای ʼ y'knowمیدونی ʻنقش
پایان بخشی ن بر گفتمان را بر عه ه دارد ،اما در نمونا ()79
همیح گفتماننما نقش شروع هردن گفتمان را ایفا میهن .
در بخش بع  ،بر اسا الگوی دوالیرای برینتون
( )7331بر بررسی گفتماننمای «خُب» در زبان سارسی
میپردازیم.

تحلیل دادهها
دادههای ایح پشوهش از سر سیلم تلویزیونی استخراج ش هان
هر عبارتن از« :پن تا پن » بر هارگردانی تارا اوتادی ()7331
بر م ت یک ساعت و نوزده دقیقر« ،یر بلیی شان » بر
هارگردانی محمود ابراهیمی ( )7335بر م ت یک ساعت و
بیست دقیقر و «عمو جان هیتلر» بر هارگردانی یمی
ابراهیمی ( )7335بر م ت یک ساعت و سی دقیقر .برای
ارجاع بر نمونرهای مستخرج از سیلمها ،ابت ا نام سیلم و سپ
زمان دقیق وقوع نمونا مورد ن ر (بر ترتیب ساعت ،دقیقر و
اانیر از چپ بر راست) داخل پرانتز آم ه است.
در ادامر نخست گفتماننما بودن «خب» را بر اسا
مشخصرهای تمیز گفتماننماها بررسی میهنیم و سپ بر
بررسی نقشهای آن میپردازیم.
سنجش گفتماننمای «خُبب» ببا مشخصبههبای
هشتگانه
ابت ا گفتماننمای «خُب» را بر همک یک نمونر بررسی
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میهنیم تا نشان دهیم هر ایح عنصر زبانی یک گفتماننما
است .قابل ذهر است هر گاهی قی «خیلی» یا صورت
عامیانا آن «خیلر» قبل از «خُب» قرار میگیرد و بر ش ت
آن میاسزای .
( )73سیرو  :شغل؟ صابر :خُب ،متخصص سر و گردن هر
نمیره بقال بشر هر دهتر میشر دیگر قاع تاً ،نر؟ (پن تا پن ،
)22:32:33
«خُب» در نمونا ( -7 ،)73گزارهای را بر گزاره ای دیگتر
ربی میده  .یعنی ،گزارهای هر «خُتب» در ابتت ای آن قترار
دارد ،در جواب یا در ارتباخ با گزارۀ قبل از ختود آمت ه استت؛
 -1قابل یتذف استت .بت یح معنتا هتر بتا یتذف آن گتزاره
غیردستوری نمیشود و خللی در معنای آن بروجود نمتیآیت ؛
 -3بر شرایی ص ق و هذب گزاره تأایری ن ارد؛  -3هتالم بتا
ایح گفتماننما آغاز میشتود؛  -5قابتلجابترجتایی استت .در
همیح نمونر ،گفتمتاننمتای «خُتب» متیتوانت بتیح دو واژۀ
«هر» و «دهتر» قرار گیرد؛  -1تکجزئی استت؛  -1معنتای
هاربردشناختی یا روالتی دارد؛  -9چنت مقولترای استت ،زیترا
همان صفت خوب است هتر دچتار ستایش شت ه و در نقتش
گفتماننمایی برصورت «خب» در آم ه است.
همانطور هر مشخص است ،عنصر زبانی «خُب» با هتر
هشت مشخصا گفتماننماها سازگاری دارد .بنابرایح« ،خُب»
یک گفتماننمای پیشنمونرای است.
نقشهای مختلف گفتماننمای «خُب»
در ایح بخش ،برتفکیک بربررسی نقشهای گفتماننمای
«خُب» در هر دو ریزنقش میپردازیم .ابت ا با نقشهای
سرانقش بیناسردیِ ایح گفتماننما آغاز میهنیم (بر علت
مح ود بودن سضا از ذهر تمامی شواه خودداری و بر
مواردی بسن ه ش هاست).
الف -نقشهای گفتماننمای «خب» در فرانقش
بینافردی
( )6تأکید :هفت مورد از هاربرد ایح نقش در پیکره مشاه ه
ش هر بر ذهر یک مورد از آن میپردازیم:
( )12گل بانو :یر زمیح برهوتی بهت دادن گلستونش هردی،
خب اینا همش خ متر( .عمو جان هیتلر)7:22:31 ،
از «خُب» در گفتمان ذهرش ه استفاده ش ه است تا روی
عبارت «اینا همش خ متر» تأهی شود؛ بر ایح معنا هر تو
بسیار زیاد خ مت هردهای.
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( )2واکنش :گفتماننمای «خب» در دو مورد از ایح
ریزنقش هاربرد دارد :الف) در عک العمل بر گزارۀ قبل
سرصتی را بر گوین ه میده تا پاسخی مناسب ب ه  ،و ب)
نشانرهای ارتباطی را شامل میشود .ابت ا مورد (الف) را مورد
بررسی قرار میدهیم:
(الف) گفتماننماهای «خب» و «خیلر خب» با بسام
وقوع چهل و یک مورد در پیکره ،ایح نقش را بر عه ه دارن .
( )17نادر :اگر یاد نگرست تکلیف چیر؟ مساسر :خب ،میتونی
امتحان هنی هزینر هر واست ور نمیداره( .یر بلیی شان ،
)22:53:71
در نمونتتا ستتوق« ،نتتادر» از مستتاسر س ت الی متتیپرس ت .
«مساسر» هنگامی هر با ایح س ال روبررو میشود بتر زمتانی
نیاز دارد تا سکر هن  .ایح زمانگیری را گفتماننمای «خُتب»
در گفتمان سوق انجام میده .
ب) هاربرد دیگری هر ریز نقش واهتنش در زبتان دارد،
نشانر های ارتباطی ا ست؛ بر ایح من ور هر با استفاده از ایح
ریز نقش ،مخاطب بر گوین ه اعالم می هن هر بر هتالم وی
توجر الزم را دارد .گفتماننمای «خُب» یکتی از ابزارهتایی
استتت هتتر ایتتح امکتتان را ستتراهم متتی آورد .در پیکتترۀ ایتتح
پشوهش ،ایح گفتمان نما در دو مورد در ایح نقتش مشتاه ه
ش .
( )11مهراب :مح یر یرسی میزنم .نادر :خب .مهراب :اگر
اُهِی بود همینو بگو بر خانومت( .یر بلیی شان )22:79:55 ،
در مثال باال ،گفتماننمای «خُب» در نقش نشانا
ارتباطی بر هار رستر است؛ بر ایح معنا هر مخاطب بر
گفترهای گوین ه توجر میهن .
ب -نقشهای گفتماننمای «خب» در فرانقش متنی
( )6حفظ نوبت :گفتماننمای «خُب» در هفت نمونر در
پیکره ایفاهنن ۀ ایح نقش بود.
( )13سرشتر :اِ ،خُب ،یر هم استر دارم( .یر بلتیی شتان ،
)22:53:35
در مورد مذهور ،گوین ه از تر ایحهر نوبت سخحگفتح
را از دست ب ه با استفاده از ایح گفتماننما نوبت را برای
خود یفظ هردهاست.
( )2نوبتگیری :شش نمونر گفتماننمای «خیلر خُب» و
«خُب» در ایح نقش در پیکره مشاه ه ش .
( )13موتوری :منو بگو میخواستم ماشینتو درست هنم.

صابر :خیله خُب خیله خُب عصبانی ش م( .پن تا پن ،
)22:1:32
در نمونا ذهرش ه ،شاه نوبتگیری با استفاده از
گفتماننمای «خیلر خُب» هستیم.
( )9تغییر موضوع :گفتماننمای «خب» تنها برای معرسی
موضوع ج ی برهار میرود ،یعنی گوین ه با استفاده از ایح
ریزنقش موضوع هالم خود را برطور هامل تغییر میده .
گفتماننمای «خُب» تنها در یک مورد در پیکره ایح نقش را
برعه ه دارد.
( )15قادر ... :جوش نزن ،جوش نزن خُب تو هم میخواستی
مثل قِزل امضا هنی تا از هار بیکار نشی تازه نتر ایح
اخوان موز ماره همیح روزا وسایلتو بر میگردونر تازه اگر ایح
هارو نکردیا از مردونگیتر( .عموجان هیتلر)22:59:73 ،
در شاه سوق ،گوین ه با بهرهگیری از ایح گفتماننما
موضوع بحث خود را برطور هلی تغییر میده .
( )0عالمت شروع و خاتمة گفتمان« :خُب و خیلر
خُب» مجموعاً در پن نمونر در پیکره تنها نقش شروع
گفتمان را بر عه ه دارن .
( )11همایون :خیله خُب ،آقایون پاشیح بریم دادگتاه( .پتن
تا پن )22:37:33 ،
در ایح نمونر ،گفتماننمای «خیلر خُب» نقش شروع
گفتمان را بر عه ه دارد؛ یعنی ،گوین ه دریالی هر همر
سکوت اختیار هردهان  ،با استفاده از ایح گفتماننما شروع بر
سخحگفتح میهن .
گفتماننمای «خُب» یا «خیلر خُب» با شصت و نر مورد
هاربرد در پیکرۀ مورد استناد ایح پشوهش ،باالتریح بسام وقوع را
دارد .یکی از دالیل بسام وقوع باالی گفتماننمای «خُب» تک
هجایی بودن آن است (در مورد «خیلر خب» میتوان گفت هر
«خیلر» تنها نقش تأهی ی دارد) .دلیل دیگر ایح بسام وقوع باال
را در زبانشناسی شناختی میتوان یاست؛ زیرا انسان از ب و تول با
اولیح صفاتی هر آشنا میشود ،صفات «خوب» و «ب » هستن .
گفتماننمای «خُب» نیز از همیح صفت «خوب» مشتق ش ه
است؛ بر ایح اسا  ،باالتریح بسام وقوع را دارد.
بر همک نمودار شمارۀ ( )1در زیر میتوان برطور واضح
مشاه ه هرد هر براسا دادههای ایح پشوهش گفتماننمای
«خُب» بیشتر ایفاهنن ۀ ه ام نقش یا ریزنقش در گفتمان
روزمره است.
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بحث و نتیجهگیری

واهنش (سرصت برای پاسخ)
واهنش (نشانر ارتباطی)
تأهی
یفظ نوبت
نوبت گیری
تغییر موضوع (موضوع ج ی )
عالمت شروع
][VALUE

10.14%10.14%8.69%
7.24%
2.89%
1.44%

نمودار  .2مقایسا نقشهای گفتماننمای «خُب»
با توجر بر نمودار سوق ،میتوان دریاست هر بیشتریح
هاربرد گفتماننمای «خُب» در ریزنقش واهنش (سرصت برای
پاسخ دادن) و همتریح هاربرد آن در ریزنقش تغییر موضوع
(معرسی موضوع ج ی ) است.
الگویی هر برای تحلیل نقشهای گفتماننمتای «خُتب»
در ایتتح پتتشوهش استتتفاده ش ت ه ،الگتتویی دوالیتترای استتت.
بنتتابرایح ،گفتمتتاننمتتای «خُتتب» در هتتر دو الیتتا ستترانقش
بیناسردی و متنی ایفاینقش میهن  .اهنون ،میتوان بتر ایتح
س ال پاسخ داد هر گفتماننمای «خُب» بیشتر در ه ام الیتر
ایفاینقش میهن  .پاستخ ایتح ست ال در نمتودار شتمارۀ ()3
مشخص است:
از نمودار شمارۀ  ،3چنیح بر میآی هر گفتماننمای
«خُب» بیشتر در سرانقش بیناسردی هاربرد دارد.

فرانقش
متنی
28%
فرانقش
بینافردی
72%

نمودار  .9مقایسا دو سرانقش بیناسردی و متنی در مورد
گفتماننمای «خُب»

در ایح پشوهش ،بر اسا دادههای مستخرج از سر سیلم
تلویزیونی «پن تا پن »« ،یر بلیی شان » و «عمو جان
هیتلر» ،بر بررسی نقشهای گفتماننمای «خُب» در
گفتگوهای روزمرۀ سارسیزبانان پرداختر ش  .پشوهشگران ایح
گفتماننما را طبق الگوی دوالیرای برینتون ( )7331مورد
بررسی قرار دادن و دریاستن هر گفتماننمای «خُب» در هالم
سارسی دارای هفت نقش مختلف در دو سرانقش بیناسردی و
متنی است .مشخص ش هر ایح گفتماننما بیشتر در سرانقش
بیناسردی ایفاینقش میهن  .عالوه بر ایح ،بر اسا ایح
پشوهش ،بیشتریح نقش گفتماننمای «خُب» در گفتار روزمرۀ
زبان سارسی نقش واهنش (سرصت برای پاسخ دادن) است .از
آنجا هر نقشهای گفتماننماها در گفتمان مح ود نیست و ایح
عناصر نقشهای زیادی را در گفتمان ایفا میهنن  ،ممکح
است با بررسی پیکرههای بیشتر و گستردهتر ،بتوان نقشهای
دیگر ایح گفتماننما را پی ا هرد.
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