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 سپاسگزاری

 

با ادای سپاس و احترام به دکتر دبیرمقدم که گرایش ما به این مباحث و رسیدن به 

 های ایشان بوده است. مرهون شاگردی در کالسشک آستانة مفاهمه در این حیطه، بی

 

 هایکنم که بصیرتاز استاد مشاورم جناب دکتر صافی نیز صادقانه تشکر می

 ای ستودنی مرا همراهی و هدایت کردند. راهگشایی در اختیار من نهادند و با حوصله

 

گو و که گفت نیز سپاسگزارم شاهو رحمانی امی همسر و دوست همیشگیهاز همرا

 .تر ساختنوشتن این رساله همواره راه را برایم روشنبا او در جریان مباحثه 
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 تقدیم 

کنم. این سپاسگزاری هر چند بسیار ناچیز است، این رساله را به پدر و مادرم تقدیم می

تمام چیزی است که من اکنون می توانم به نشان مهری عمیق و سرشار به جدیت و 

آنها هدیه کنم.آرزومندی و خلوص   
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 چکیده

شناسی امروز است. یکی از عوامل مهم ایجاد انسجام در متن بررسی انسجام در متن از موضوعات مطرح در زبان

ونده هایی از جانب گوینده در اختیار شنمثابة سرنخنماهای گفتمان بهنماهای گفتمان/ پیوندها هستند. نقشنقش

 «پیوندها»این عناصر را تحت عنوان  انسجام در زبان انگلیسینام در کتاب خود به گیرند. هلیدی و حسنقرار می

های بسیاری که در این زمینه صورت کنند. در کنار مطالعات و بررسیبندی مفصلی از آنها ارائه میآورده و دسته

ر ارائه کرد و این عناصبندی دیگری دستههنسن با مطرح کردن انتقاداتی به شفرین  8991گرفته است، در سال 

-ترین رویکردها در بررسی نقشاین پژوهش نگارنده پس از معرفی برخی از مهم نامید. در« ادات گفتمان»را 

-کوشد بر مبنای رویکرد هنسن توجیه بسندهپردازد و مینماهای گفتمان به توصیف و توضیح نظریة هنسن می

نمای اند، ارائه کند و آنها را نقشنحوی دیگری داشته هایتری برای عناصری که تاکنون عموماً برچسب

نها و انواع آنماهای گفتمان از سایر ادات، گفتمان بداند. در گام بعدی با مشخص شدن معیارهای تشخیص نقش

ای از داستان معاصر تحلیل و با توجه به و سپس در نمونه 6کاربردهاشان نخست در یک نمونه متن روایی قرن 

 اند. ی پژوهش از نظر تطبیقی مورد بررسی قرار گرفتههافرضیه

نماهای گفتمان در تاریخ های انجام شده در این پژوهش چنین است که برخی نقشنتیجة مطالعات و بررسی  

های گلشیری شبیه هستند؛ برخی در بیهقی کاربرد داشته و در گلشیری ندارند و برخی عناصر در بیهقی و داستان

هیچ وجه چنین کاردکردی ندارند، مانند روند که در بیهقی بهکار مینمای گفتمان بهنوان نقشعگلشیری به

های و... . این عناصر زبانی تا حدودی مربوط به گفتمان شفاهی هستند و در داستان« بعد»، «حاال»، «تازه»

ف دستاورد اصلی این پژوهش تعاریروند. نتیجة اساسی و کار میمنظور ایجاد نوعی انسجام روایی بهگلشیری به

لی شکارائه شده به« اما»و « که»، «و»های گفتمانی خاصی است که برای  ها و برچسببندیمتفاوت و دسته

 گرا متفاوت است. بنیاد و تا حدودی دستورهای نقشکه با توصیف دستورهای جمله

 ریخ بیهقی، هوشنگ گلشیری، متون روایینماهای گفتمان، ادات، انسجام، پیوستگی، تانقش: هاکلیدواژه
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 موضوع پژوهش 1-1

زبان به سطح جمله که واحد نحو است،  امروز این است که آیا واحد مطالعةشناسی یکی از مسائل مطرح در زبان

ی ندهاجزای ساز ست که البته جمله یا بند به منزلةشود یا واحد مطالعه و بررسی زبان را باید متن دانمحدود می

ه گران متن و کسانی که باند. منظر دوم را تحلیلشناسان زایشی کاویدهشود. رویکرد اول را زبانآن دانسته می

ند. از اگرا مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهشناسان نقشطور کلی زبانتحلیل گفتمان عالقمند هستند و به حوزة

ند برقرار وبنیاد مطرح است، عناصری هستند که میان واحدهای زبان پیشناسی گفتمانجمله مباحثی که در زبان

 «1بطحروف ر»این عناصر را تحت عنوان  انسجام در زبان انگلیسینام کنند. هلیدی و حسن در کتاب خود بهمی

ی دکتری خود را تماماً به ، رساله1891بعدها  شفرین در سال . اندبندی مفصلی از آنها ارائه کردهآورده و دسته

های بسیاری که در این زمینه صورت گرفته است، در سال رسیاین موضوع اختصاص داد. در کنار مطالعات و بر

« 2تمانادات گف»بندی دیگری ارائه کرد و این عناصر را دستههنسن با مطرح کردن انتقاداتی به شفرین  1889

-بنیاد به بررسی عناصری در زبان فارسی میهای گفتماناین پژوهش نگارنده نخست بر مبنای نظریه نامید. در

که  کوشد دریابداند و میقیود ربط و مانند آن معرفی و بررسی شده که تا کنون تحت عنوان حروف ربط، پردازد

 همچنین در این رساله، هدفتری برای آنها ارائه کرد یا خیر. توان بر مبنای رویکرد هنسن توجیه بسندهآیا می

و سپس در  1نمونه متن روایی قرن نماهای گفتمان و کاربردهاشان نخست در یک آن است که انواع نقش

با بررسی تطبیقی این دو منبع به ای از داستان معاصر بررسی و تحلیل شود. پژوهشگر در نظر دارد تا نمونه

 شناختی میان آن مقطع زمانی و ادبیات روایی فارسی معاصر دست یابد. های زبانتفاوت

 اهمیت و ضرورت پژوهش 1-2

مای ننقش»عنوان رسد پژوهش پیرامون این مسئله که چه عناصری بهنظر میبه با توجه به آنچه گفته شد،

عنوان ابزارهای انسجام در زبان در زبان فارسی وجود دارند و مطالعه و بررسی آنها به« ادات گفتمانی»«/گفتمان

این نکته است که  خورد، اشاره بهپردازان به چشم میفارسی، حائز اهمیت است. آنچه در میان اظهارات نظریه

وند. در شنمای گفتمان به کار برده میعنوان نقشهای دنیا عناصری وجود دارند که بهتردید در بسیاری زبانبی

های دکتری و کارشناسی ارشد به بررسی و مطالعة این های بسیاری اعم از مقاله، رسالههای گذشته پژوهشسال

 خواهد شد(. در نتیجه تحقیق دربارةی تحقیق به آنها اشاره ر پیشینهاند )که دموضوع در زبان فارسی پرداخته

 شناختی آنها در دو مقطع تاریخی وهای زباندر زبان فارسی و کسب شناخت بیشتر از ویژگیماهیت این عناصر 

-زبانها در حوزة ی زبان و گسترش دانش و یافتهتواند در راستای پیشبرد اهداف مطالعهی روایت میدر حوزه

 شناسی قرار گیرد. 

                                                           
1 Conjunctions 
2 Discourse particles 
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 اهداف پژوهش 1-3

های خود قرار داده است. نخست اینکه بر اساس آنچه گفته شد، پژوهشگر اهداف زیر را مبنای مطالعه و بررسی
-های دستوری زبان فارسی را بررسی کردهطورکه دستور تاریخی و دستوریان سنتی در طول زمان ویژگیهمان

ها موضوع دیگر، این پژوهش قصد دارد های موصولی ساز و دهزبان فارسی یا نشانهاند، مانند ساخت مجهول در 
یک مبحث گفتمانی را در دو مقطع زمانی بررسی کند. درواقع تفاوت نگاه این پژوهش با دستور سنتی آن است 

ه نیست که و اینگون توان نقش این عناصر را در زبان فارسی همواره از نو کاویدبنیاد میکه برمبنای نگاه گفتمان
-آنها را صرفاً متعلق به مجموعة خاص و معینی از مقوالت زبانی دانست. دوم اینکه با بررسی تطبیقی نقش

توان دریافت که در طول ، اوالً میگفتهپیشها در دو متن روایی نماهای گفتمان/ ادات گفتمان و کارکرد آن
ند ارده اند، کدامیک دچار تغییر و تحول بنیادین در نقش شدهزمان کدامیک از این عناصر کارکردشان را حفظ ک

اصر ثانیاً اینکه آیا برخی کاربردهای عنو کدامیک با حفظ کاربردهای پیشین، کارکردهای دیگری نیز یافته اند؛ 
 گفتمانی در ساختارهای روایی نو ریشه در ادبیات کالسیک ما دارند یا خیر.

 

 هشهای پژوها و فرضیهپرسش 1-4

 ستند؟ها هنماهای گفتمان به کار رفته در یک نمونه از متن روایی کالسیک )تاریخ بیهقی( کدام. انواع نقش1

ن به دست امیتو 5بندی یا تصویری از ادات گفتمانی در این متن روایی قرن هنسن چه دسته . بر اساس نظریة2
 داد؟

های هوشنگ گلشیری( از متن روایی معاصر )داستان نماهای گفتمان به کار رفته در یک نمونه. انواع نقش3
 ها هستند؟کدام

بندی یا تصویری از ادات گفتمانی در این متن روایی معاصر میتوان به دست هنسن چه دسته . بر اساس نظریة4
 داد؟

قرن چه  8ی تاریخی نزدیک به نماهای گفتمان در این دو متن روایی با فاصلهنقش . تحلیل نهایی از مقایسة5
 خواهد بود؟

 های پژوهش حاضر به شرح زیر است:هایی که طرح شد، فرضیهبا توجه به پرسش

نماهای گفتمان در ادبیات روایی کالسیک )تاریخ بیهقی( کاربردی اساسی دارند و از عوامل اصلی انسجام . نقش1
 متن هستند. 

تی نماهای گفتمان ارائه کرد و حاز کارکرد نقش ترتر و جامعتوان تبیینی بسنده. بر مبنای نظریة هنسن می2
جام هایی از ابزارهای انسگرفتند، در این مقوله جای داد و نمونهعناصری را که تاکنون ذیل ادات گفتمان قرار نمی

 دانست. 
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 نماهای گفتمان در ادبیات روایی معاصر )داستان های گلشیری( کاربردی ویژه دارند و از عوامل اصلی. نقش3
 ایجاد انسجام در متن هستند. 

دهد که این عناصر در طول زمان تغییر نماهای گفتمان در این دو مقطع زمانی نشان میکاربرد نقش . مقایسة4
 شوند.کنند و در بعضی موارد حذف میمی

کالسیک  یاتهای ابشود، در بعضی نمونهنماهای گفتمان آنچنان که در متون روایی معاصر دیده می. کاربرد نقش5
 سابقه دارد.

 معرفی برخی مفاهیم و اصطالحات بنیادی 1-5

نقشنماهای گفتمان1: این اصطالح به برخی از عناصر زبانی اطالق میشود که واجد هیچگونه نقش نحوی 

ای آن هم نقشی ندارند، بلکه نقش یا کارکرد عمدة آنها ربط در جملة میزبان خود نیستند و در محتوای گزاره

آورند. های فرازبانی دربارة گفتمان جاری فراهم میهای مختلف گفتمان است و نیز یک رشته داللتادن بخشد

تواند هر اندازه یا شکلی داشته نما مینماها متغیر است، یعنی واحد گفتمانی میزبان یک نقشحوزة عمل نقش

تا پاره گفتارهایی که یک جملة کامل  باشد. از یک الگوی آهنگی که نشانگر یک کارکرد منظوری است گرفته

نمای گفتمان تنها اصطالح برای دهند تا گفتمانی که از چند پاره گفتار تشکیل شده است. نقشتشکیل نمی

گونه عناصر زبانی نیست. همچنین این تعریف نیز تنها تعریفی نیست که از این عناصر داده شده نامیدن این

های دیگر دربارة این عناصر زبانی بررسی خواهند شد.ی دیدگاهاست. در فصل سوم این پژوهش برخ  

: متن واحدی از زبان در کاربرد است. متن یک واحد دستوری مانند یک جمله یا یک بند نیست و بر 2متن   

است، یعنی یک واحد دستوری « 3فراجمله»رسد که متن نوعی نظر میشود. گاه بهاش تعریف نمیمبنای اندازه

-ها، به آن مربوط میر از جمله که همان گونه که جمله به بند مربوط است و بند به گروه و گروه به واژهتبزرگ

تر. هالیدی معتقد است این تر از واحدهای کوچک؛ یعنی ترکیب واحدهای طوالنی4واسطة سازوارگیشود: به

ر و تست شبیه جمله و تنها بزرگکننده است. از نظر او متن چیزی نینوعی گمراهمسئله در تعریف متن به

تر، بلکه چیزی است که اساساً و ماهیتاً با آن تفاوت دارد. متن واحدی است معنایی و نه صوری؛ بنابراین طوالنی

شود؛ یعنی نوعی آنها مربوط میبه  5اششود بلکه از طریق بازنماییاش به جمله یا بند مربوط نمیواسطة اندازهبه

-شود بلکه از طریق آنها محقق مینمادین در دیگری. متن از مجموعة جمالت برساخته نمیرمزگذاری نظامی 

شود. با این نگاه به متن، دیگر انتظار نخواهیم داشت که نوعی یکپارچگی صوری شود یا در آنها رمزگذاری می

شود. وحدت و ت می)ساختاری( در میان اجزای آن بیابیم از همان دست که میان اجزای یک جمله یا بند یاف
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همان چیزی است که متن را از هر چیز دیگری که  1«متنیت»یکپارچگی متن اساساً از نوع دیگری است. وجود 

ان انسجام در زبدانند و در کتاب کند. هلیدی و حسن متنیت را ویژگی متن بودن میمتن نیست، متمایز می

 در ایجاد وحدت و یکپارچگی متن نقش اساسی دارند.  کنند که( عواملی را معرفی و بررسی می1891)انگلیسی 

  انسجام2: انسجام مفهومی است معنایی و به نوعی رابطة معنایی که در متن وجود دارد و آنچه متن را می-
شود. انسجام در هر بخشی از گفتمان که تفسیر عنصری به تفسیر عنصر دیگر بستگی داشته سازد، گفته می

فرضِ دیگری شود، به این معنا که جز با مراجعه و توسل به ید. در واقع هرگاه یک عنصر پیشآوجود میباشد، به
عنصر قبلی نتواند رمزگشایی شود، رابطة انسجام برقرار میشود. در این صورت دو عنصر، پیشانگاشته3 و پیش-

 انگار4، حداقل بهطور بالقوه با متن پیوند برقرار میکنند و یکی میشوند. 

-کاربردشناختی نه زبان پیوستگی یکی از ابزارهای ایجاد انسجام در متن است؛ ابزاری :5پیوستگی  

بر  های ذهنی که کاربران زبانپیوستگی خاصیتی است مربوط به بازنمایی شناختی؛ یعنی دانش ما از جهان.

دار و ی از کاربرد زبان را معنیادهند و بر اساس آن پارهاساس راهبردهای ادراکی خود از گفتمان جاری شکل می

ترین ویژگی گفتمان است که آن را از یک مجموعة تصادفی و دهند. بنابراین پیوستگی، مهممربوط تشخیص می

ز آمیز اسازد. این ویژگی برای برقراری ارتباط موفقیتهای زبانی متمایز میریخته و نامربوط از ساختدرهم

اخت ستوان صرفاً با توسل به مفهوم خوشر این است که پیوستگی را نمیطریق زبان ضروری است. اعتقاد ب

بودن جمالت یا دستوری بودن آنها تبیین کرد. پیوستگی یک پدیدة صوری نیست و صرفاً درنتیجة وجود یک 

آید، بلکه یک بازنمایی دست نمیاند بهرشته پیوندهای صوری در متن که به ابزارهای ایجاد انسجام معروف

گی گیرد. دربارة پیوستآید، شکل میدست میهای که از آن دو بههنی است که بر اساس متن، بافت و استنتاجذ

 های متعدد و گوناگونی وجود دارد. گفتمانی نیز نظریه

: این دیدگاه به معناشناسی در مقابل دیدگاه محتوایی به معنای زبانی قرار دارد. 1معناشناسی دستورالعملی  

طور ذاتی و مستقل از کاربرد آنها در پاره گفتارهای واقعی واجد دیدگاه اعتقاد بر این است که کلمات بهدر این 

ایی برای همثابة دستورالعملتنها عناصر کارکردی بلکه حتی واژگان محتوایی نیز در وهلة اول بهمعنا نیستند. نه

ستخراج و استنتاج معانی نقش فعال دارد. همچنین کنند. بنابراین در این دیدگاه شنونده در اپردازش عمل می

ایر کنند بلکه ابزاری در کنار ساعتقاد بر این است که حتی پاره گفتارها هم به خودی خود معنایی را منتقل نمی

ته یافشود شنونده به ذخیرة خود از دانش و تجربة تعمیمگوینده با استفاده از آنها موجب می ابزارها هستند که

 شنود تعبیر کند و به بازنمایی ذهنی مناسب آن دست یابد. یدا کند و در پرتو آن، چیزی را که میدست پ
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شود که از رهگذر آن یک واژة محتوایی زبان خصوصیات دستوری : به فرآیندی گفته می1دستوری شدن  

دن، روند دستوری ش شود. اعتقاد بر این است که درکند و به عنصری دارای نقش دستوری تبدیل میپیدا می

ند و از ککند، از نظر آوایی تقلیل پیدا میشده از نظر نحوی در داخل جمله جایگاه ثابت پیدا میعنصر دستوری

ه نماهای گفتمان اگرچشود. دربارة نقشتر میگیرد و معموالً ذهنینظر معنایی نیز تغییراتی در آن صورت می

د بلکه شوتنها ثابت و مقید نمیشود، از نظر نحوی جایگاه آنها نهمیتقلیل آوایی و تغییرات معنایی مشاهده 

 شوند.شود و از ساخت نحوی بند میزبان خود منفصل میکاربرد آنها اختیاری می

توانند منشأیی واقعی، تاریخی یا : روایت نقل و بیان حوادث در رمزگانی متفاوت است. این حوادث میروایت  

روایت، »رود و تعریف آن اینگونه است: شمار میر بالغت جدید روایت یکی از انواع بیان بهخیالی داشته باشند. د

وجوش سروکار داشته باشد، نوعی از بیان است که با عمل، با سیر حوادث در زمان و با زندگی در حرکت و جنب

رصادقی به نقل از جهاندیده، )جمال می« کند.دهد و داستان را نقل میجواب می چه اتفاق افتادروایت به سؤال 

خواهد مناسبات و ترکیبات درونی یک اثر روایی را درک کند تا به ساختار درونی آن شناسی میروایت (.97: 1392

گیری روایت دخالت دارند، خواهد در تجزیه و تحلیل خود به همة عناصری که در شکلدست یابد و همچنین می

 شناختی را در نظر خواهد گرفت.ناصر آن، راوی و تغییرات زباندست یابد. بنابراین شکل روایت، ع

 ساختار رساله 1-1

اهمیت و (، 1-1بخش موضوع پژوهش )است. در فصل حاضر،  شدهی حاضر در پنج فصل تهیه نامهپایان

( و 4-1بخش های پژوهش )ها و فرضیهپرسش(، 3-1بخش ) پژوهش اهداف(، 2-1بخش ضرورت پژوهش )

مختصر نیز، توضیحی  در این بخش بیان شده است.( 5-1) بخش مفاهیم و اصطالحات پژوهش  معرفی برخی

 گردد. ها ارائه میساختار سایر فصل دربارة

 دانشجویان و محققان ایرانی و غیرایرانی در زمینةانجام شده توسط  هایپژوهشبر است فصل دوم مروری   

ی نماهانقشو برخی رویکردها به یم و مفروضات بنیادین مفاهنخست . در این فصل، نماهای گفتماننقش

شوند؛ یاختصار معرفی مرویکرد بلیک مور، بروس فریزر و ردکر به ، ازجمله انگارة شوروپ، انگارة شفرین،گفتمان

 شده توسط دانشجویان در زبان فارسی. های انجامها و پژوهشکنیم به رسالهای میسپس اشاره

پس از معرفی مفاهیم مرتبط با پردازد. در این فصل، یح مبانی نظری پژوهش حاضر میفصل سوم به تشر  

مسئلة تحقیق، از جمله انسجام و پیوستگی از منظر هلیدی، نگارنده به توصیف و تبیین دیدگاه مای برید موسگور 

هنسن را مبنا قرار داده، ذکر است از آنجاکه نگارنده در تحلیل خود رویکرد  پردازد. الزم بهمی( 1889هنسن )

 نماهای گفتمان با تفصیل بیشتری بیان شده است.های وی دربارة نقشدیدگاه
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ای هنماهای گفتمان موجود در دو متن روایی داستانکه فصل اصلی تحقیق حاضر است، نقشفصل چهارم در   

 توصیفشد.  دنها تحلیل خواهو کارکرهای گوناگون آهوشنگ گلشیری و تاریخ بیهقی با نگاهی تطبیقی توصیف 

ای هنماهای گفتمان در این پژوهش بر مبنای هشتادهزار واژه از تاریخ بیهقی )از جلد اول( و داستاننقش و تحلیل

 کوتاه هوشنگ گلشیری )نیمة تاریک ماه( صورت گرفته است.

در  شود. همچنینبرشمرده می ها بازگفته خواهد شد و پیامدهای نظری آنخالصة مباحث و یافتهدر فصل پنجم   

 های آتی مطرح خواهد کرد.نگارنده پیشنهاداتی برای پژوهش ،پایان
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 مقدمه 2-1

( 99: 1893ای زبانی در پی اظهار نظر لوینسون )لوینسون، عنوان مقولهنماهای گفتمان بهمند نقشمطالعة نظام
شناسی قدمت زیادی ندارد. با این حال در عة این عناصر در زبانتوان گفت که مطالآغاز شد. به همین دلیل می

طول دو دهة گذشته پیشرفت چشمگیری در حوزة بررسی و توصیف و تبیین این عناصر صورت گرفته است. در 
نماهای گفتمان در انگلیسی و نیز شده دربارة نقشها و مطالعات انجاماین فصل ابتدا چند نمونه از پژوهش

فی و تفصیل به معر پیشنهادی آنها برای مطالعة این عناصر را معرفی و بررسی خواهیم کرد. سپس بهچهارچوب 
-منظور توصیف و تبیین نقشخواهیم پرداخت که در تحقیق حاضر به 1بررسی رویکرد مای برید موسگور هنسن

د به مطالعاتی که تا کنون ای خواهد شنماهای گفتمان از نظریات وی استفاده شده است. در پایان نیز اشاره
 نماهای گفتمان در زبان فارسی انجام شده است. دربارة نقش

 نماهای گفتمانبرای مطالعة نقش 2سه سطحی شوروپ انگارة 2-2

-عبارتاره انگ گانة اینکند. سطوح سهای پیشنهاد میسه سطحی برای تحلیل گفتمان مکالمه ایانگارهشوروپ 
 اند از:

 وینده: یعنی آنچه که گوینده در ذهن خود دارد اما هنوز آشکار نکرده است. . جهان شخصی گ1

 وگو آشکار شده است و احیاناً باورهای کلی.. جهان مشترک گوینده و شنونده: آنچه از رهگذر گفت2

 وگو.جهان دیگران: یعنی جهان شخصی دیگر افراد درگیر گفت -3

خود توجه دارد و  انگارةبر اساس  y,knowو  wellنماهایی چون ششوروپ در تحقیق خود بیشتر به کارکرد نق  
شده ابراز فکری از جانب گوینده را نماهای گفتهگیرد که هریک از نقشنامد. او نتیجه میمی« 3ادات»آنها را 

تعریف آن نامد و در می 4«دهندهبروز»نماها را هد که قبالً آشکار نشده اشت. بر این اساس او این نقشنشان می
 گوید: می

-شود، گوینده درگیر یک اندیشه است یا درگیریای که ادا میدهد در لحظهبروزدهنده عنصری زبانی است که نشان می

دهد که آن اندیشه اکنون در حال بروز و وقوع اش با آن اندیشه در آن لحظه آغاز شده است. عنصر بروزدهنده نشان می
 .(13: 1391است )ذوقدار مقدم، 

یافت تحقیقی شوروپ بسیار کلی است و آگاهی زیادی دربارة همانطور که در نگاه اول آشکار است، دست  
 نماهایتوان میان کارکرد نقشنمی انگارهدهد. در این نماهای گفتمان به خواننده نمیماهیت و کارکرد نقش

 نما تمایز گذاشت. مختلف و کارکردهای مختلف یک نقش
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 1پنج سطحی شفرین انگارة 2-3

نماهای گفتمان صورت گرفته، مدلی است که دبورا شفرین در یکی دیگر از تحقیقات معتبری که دربارة نقش
نماهای گفتمان را در زبان انگلیسی بررسی کرده است که به طبقات ارائه کرد. او گروهی از نقش 1899سال 

، قیدهای ربطی و زمانی becauseو  andحروف ربط  مختلفی از عناصر واژگانی و دستوری تعلق دارند؛ مانند

then ،now  وso،  اصواتی نظیرoh  وwell  و بندهای معترضه مانندy,know  وI mean او ابتدا از .
نماهای گفتمان عناصری هستند وابسته به رشتة نقش»دهد. نماهای گفتمان یک تعریف عملی بدست میشنق

(. مشکل اساسی یافتن تعریف اساسی برای 31: 1899)شفرین، « کننددی میکالم که واحدهای گفتار را مرزبن
ای نیست؛ زیرا جمله، بند، پاره گفتار یا واحدهای واحدهای گفتار است که مطابق گفتة شفرین نیز، کار ساده

 های مناسبی برای گفتار نیستند. کدام واحدآهنگی هیچ

ور مشترک طگوید که گویندگان و شنوندگان بهداند و میمی ترین خصوصیت گفتمانشفرین پیوستگی را مهم  
فتمان گران گفتمان نیز در تعیین اینکه چه چیز یک گکوشند تا در گفتمان به پیوستگی دست یابند. تحلیلمی

و رهایی روبهکند، با دشواریتر متمایز میدارای پیوستگی را از مجموعه تصادفی متشکل از واحدهای کوچک
ا ساختار او پنج سطح یانگاره  کند.برای پیوستگی در گفتمان ارائه می ایانگارهشفرین بر همین اساس  هستند.

ید. آبر نوعی از پیوستگی نظر دارد که درنتیجة رابطة میان واحدهای مجاور در گفتمان بدست میانگاره  دارد. این
(. او 48: 1899داند )شفرین، نی مینماهای گفتمان را بخشی از تحلیل پیوستگی گفتماوی تحلیل نقش
 کند:خود را اینگونه تعریف میانگارة  گانه درساختارهای پنج

های کند و پیامدوگو منعکس میها را در گفتاین سطح از گفتمان ساز و کار تبادل« : 2ساختار تبادل. »1

 ود. شبتی به نوبت دیگر مربوط میدهد چگونه هر نودهد و نشان میگیری افراد درگیر تعامل را نشان مینوبت

ی کند؛ یعنی اینکه چه کنشگفتارها را در گفتمان منعکس می –این ساختار توالی کنش « : 3ساختار کنش. »2

 قبل از یک پاره گفتار صورت گرفته، چه کنشی مد نظر بوده و متعاقباً قصد انجام چه کنشی وجود دارد. 

 کند. ها( را در گفتمان منعکس میها )یعنی گزارهلف معنایی میان ایدهروابط مخت« : 4ساختار اندیشگانی. »3

ع شوند یا درواقدهد که گوینده و شنونده به چه نحو به یکدیگر مربوط مینشان می« : 5چارچوب مشارکت. »4

ولید ی تهافردی از نظر میزان قدرت یا همبستگی، قالبهای میانبه چه نحو با هم مشارکت دارند؛ یعنی تفاوت
 دهد. به پاره گفتارها نشان میگیری یا نگرش آنها را نسبتو دریافت پاره گفتارها و نیز جهت
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کند؛ این ساختار، سازماندهی دانش و فرادانش گوینده/شنونده را منعکس می« : 1وضعیت اطالعات. »5

 د. شوهمچنین تغییر در اهمیت و قطعیت آن دانش در روند گفتمان را نیز شامل می

-کند و نشان مینماهای انتخابی خود را در چارچوب آن تجزیه و تحلیل میشفرین پس از ارائة این مدل، نقش  

   نظری  کوشد به یک تعریفکنند. سپس مینماها چگونه به ایجاد این نوع پیوستگی کمک میدهد که این نقش
ماهای گفتمان را همتاهای بافتی برای پاره ننماهای گفتمان دست پیدا کند. بر همین اساس او نقشاز نقش

یر بو یک پاره گفتار را به بافت که در آن تولید و تع ای دارندنماها خاصیت نمایهداند؛ یعنی اینکه نقشگفتارها می
 سازند.شود، مربوط میمی

 داند. نبه میج نماهای گفتمان را در راستای دستیابی به هدف پیوستگی گفتمانی دارای سهشفرین کارکرد نقش

مل مثابه همتاهای بافتی پاره گفتارها عگفتمانی باال بهانگاره  . با جای دادن پاره گفتارها در یک یا چند سطح از1
 .کنندمی

 کنند. . پاره گفتارهای مجاور را به گوینده یا شنونده یا هردوی آنها مربوط می2

ه نماهای گفتمان وظیفسازند. بنابراین نقشی مربوط می. پاره گفتارهای مجاور را به گفتمان بعدی یا قبل3
گانه را در داخل گفتمان به عهده دارند و بدین طریق به ایجاد پیوستگی در یکپارچه سازی اجزا و ساختارهای پنج

 کنند.گفتمان کمک می

ن آنها و دیگر بیهایی هستند که گوینده از نماهای گفتمان گزینهنکتة دیگر اینکه شفرین معتقد است نقش  
 زند. برای ایجاد پیوستگی در گفتمان دست به انتخاب می ابزارهای زبانی

کند که شفرین در تحلیل خود همواره به ( اشاره می1881کار شفرین بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. ردکر )  
را  y,knowو  I meanظی الفماند و حتی کاربردهای تحتنماهای گفتمان پایبند نمیاش از نقشتعریف عملی

از سکند. دیگر اینکه، از نظر او قائل شدن به پنج سطح در گفتمان مسئلهنمای گفتمان تحلیل میعنوان نقشبه
-نماها تعریف نشده اند، از اینرو مشخص نیست که در نبود نقشاست. زیرا این پنج سطح مستقل از کاربرد نقش

 ونه میتوان تشخیص داد. نماها گزینه های ایجاد پیوستگی را چگ

 becauseشفرین برخی عناصر مانند حرف ربط انگاره  یید نظرات ردکر اضافه میکند که درهنسن ضمن تأ  
اگر  اند؛ درحالیکهنمای گفتمان تحلیلی شدهعنوان نقشدهند نیز بهها را به هم ربط میکه گزارهحتی هنگامی

نمای گفتمان قرار دهیم، موجب تارها سهیم هستند در مقوله نقشای گفعناصری را که در محتوای پاره گزاره
ه نمای گفتمان عمل کنند و عناصری کعنوان نقشتوانند بهی میان عناصری که میشود نتوانیم بطور اصولمی
ر در صکند که ظاهراً گنجاندن این عناتوانند این کارکرد را داشته باشند، تمایز بگذاریم. او همچنین اشاره مینمی

ستگی دهندة پیوگیرد که آنها هم ممکن است به نوعی نشاننماهای گفتمان به این دلیل صورت میمقولة نقش
میان پاره گفتارها باشند یا آنها را تقویت کنند اما این دلیل موجهی نیست؛ زیرا دیگر عوامل انسجام از جمله 

زبانی دیگر از جمله مبتداسازی هم چون به ایجاد  ضمایر یا تکرارهای واژگانی و بسیاری ابزارها و تمهیدات
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نوعی نشانگر پیوستگی گفتمانی هم باشند، بی آنکه بتوان آنها را در مقولة توانند بهکنند میانسجام کمک می
 نماهای گفتمان قرار داد. نقش

 : حروف ربط گفتمان1دایان بلیک مور 2-4

نماهای گفتمان ( است. وی نقش1899لق به دایان بلیک مور )نماهای گفتمان متعتحقیق مهم دیگر دربارة نقش
کند. بلیک مور هم گروه ناهمگنی بررسی می« 2نظریه ربط»نامد در قالب یا آنچه را که حروف ربط گفتمان می

را مورد تحلیل   soو  and ،after all ،but ،you see ،moreover ،furthermoreاز عناصر زبانی چون 
شوند که نشان دهند مرتبط به کار برده میها برای این بهگوید این کلمات و عبارتدهد و میبررسی قرار می

حساب آوردن یک بخش از گفتمان چگونه بر بخش دیگری از آن مبتنی است. به بیان دیگر، این عناصر از آن 
ربوط بودن از چگونگی م رسانند، تفسیرهای ممکنتنتاج و تفسیر را میکه یک رشته پیوندهای مبتنی بر اسرو 

ا کنند و بدین طریق پیوستگی گفتمان رهای دیگری از گفتمان را محدود مییک پاره گفتار به بخش یا بخش
ی آن به ادهند و کوششی را که شنونده باید برای پردازش گفتمان و دستیابی به پیام یا محتوای گزارهافزایش می

 دهند. خرج دهد، کاهش می

 3( مطرح شد که آرا و نظریاتشان را بر اصل همکاری1891نخست از سوی اسپربر و ویلسون )نظریه ربط   
توان به اند. آنها معتقدند که اصل همکاری گرایس را همراه با چهار قاعده آن در نهایت میگرایس استوار کرده

ها کمیت دارد. به اعتقاد آناصل فراگیر ربط تقلیل داد و در واقع این اصل است که بر تولید و درک گفتمان حا
 شود آن را نقض کرد یاپیروی از اصل ربط برخالف قواعد دیگر اصل همکاری، آگاهانه و اختیاری نیست و نمی

 نادیده گرفت. 

-های عامدانه با حد مطلوبی از ربط صورت میدر نظریة اسپربر و ویلسون اعتقاد بر این است که تمام ارتباط  

های ارتباطی همواره به سطح باالیی از ربط دست پیدا به این معنا نیست که در موقعیت گیرد. این سخن البته
کنیم؛ بلکه به معنای آن است که شنونده از گوینده انتظار دارد که تمام کوشش خود را به خرج دهد تا می

ند. از نظر آنها کرا تعبیر میسخنش از حداکثر ربط برخوردار باشد و خود نیز با توجه به همین انتظار، پیام دریافتی 
ه شود. یعنی هرچه تأثیرات بافتی یک پارربط مفهومی نسبی است که بر اساس اصل هزینه / فایده تعریف می

گفتار بیشتر باشد، ربط آن هم بیشتر خواهد بود و هر چه تالش و کوشش ذهنی الزم برای دستیابی به تعبیر یک 
 شود. یشتر میپاره گفتار کمتر باشد، ربط آن هم ب

فرد را « 4ساحت شناختی»شود که ای از تمامی مفروضاتی تعریف میعنوان زیر مجموعهدر این نظریه بافت به  
دهند؛ یعنی تمامی مفروضاتی که نزد او آشکار هستند. مفروضات آشکار مفروضاتی هستند که فرد یا تشکیل می
نتاج آنهاست و یا اگر به خودآگاه او وارد شوند، آنها را تأیید ادر به استنها را باور دارد یا قداند، یا صحت آآنها را می

 خواهد کرد. 
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ا در حقیقت گزیند یشنود، برای تأیید آن مفروضاتی را از پاره گفتار برمیهنگامی که شنونده پاره گفتاری را می  
 ود دارد:شد. سه نوع تأثیر بافتی وجسازد که بیشترین تأثیرات بافتی را با کمترین هزینه همراه داشته بابرمی

بافتی از یک پاره گفتار خاص که تا لحظه ادای پاره گفتار برای شنونده « 1داللت ضمنی»تنتاج یک یا چند . اس1
 اند. مفروضاتی ناآشکار بوده

 . تحکیم و تقویت مفروضات بافتی از قبل موجود 2

 . تضعیف یا زایل کردن مفروضات بافتی از قبل موجود3

شود، بلکه ممکن است نتیجة توان گفتار حاصل نمی ای پارههمچنین تأثیرات بافتی لزوماً از محتوای گزاره
 منظوری پاره گفتار یا صرفاً ادای آن باشد. 

شناسی تأثیر گذار بوده و در برخی دیگر گوید نظریة ربط در برخی محافل علمی و زبان( می31: 1889هنسن )  
 ر گرفته است. مورد انتقاد قرا

 ها ضمنیداللت»نماهای گفتمان از مفاهیم نظریة ربط و نیز مفهوم بلیک مور در تحقیق خود دربارة نقش  
هستند که برخالف « 3غیر شرط صدقی»های قراردادی استنتاجاتی کند. تضمنگرایس استفاده می« 2قراردادی

بردشناختی همچون اصل همکاری گرایس و حاصل کاربرد اصول کلی کار« 4ایهای ضمنی مکالمهداللت»
چهار قاعدة مربوط به آن نیستند، بلکه حاصل کاربرد عناصر زبانی خاص یعنی همان عناصر اشاری گفتمان 

 های زیر توجه کنید:هستند. برای توضیح مطلب به مثال

 طلب و صادق است.الف( حسن اصالح

 طلب اما صادق است.ب( حسن اصالح

شرایط صدق یکسانی دارند که صرفاً تعهد گوینده را « اما»و « و»رط صدق، دو حرف ربط در معناشناسی ش  
ی طور قراردادبه« اما»کنند. درحالیکه کاربرد حرف ربط نسبت به صدق دو بند پیوند داده شده، منعکس می

شود. این ربوط نمینوعی ناسازگاری میان دو گزارة اظهارشده اشاره دارد که به شرایط صدق آنها متلویحاً به
 (.97: 1391دار مقدم، های ضمنی قراردادی موردنظر گرایس است )ذوقهمان مفهوم داللت

دقی های غیرشرط صای تعریف شود که جنبهگونهبلیک مور معتقد است که نظریة معناشناسی زبان باید به  
های ضمنی شی که او برای داللتهای ضمنی قراردادی را نیز در بر بگیرد. نقمعانی زبانی همچون داللت

تواند های گوناگونی را که شنونده میها شیوهشود آن است که این داللتاش قائل میقراردادی در نظریه
گذارد محاسبه کند، محاسبات ذهنی انجام دهد تا تأثیری را که یک گزاره بر بازنمایی او از جهان خارج می
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دارند « 2دستورالعملی»یا « 1اینامهآیین»کنند ماهیتی این عناصر منتقل میکنند. بنابراین معنایی که محدود می
هایی را اعمال کند در تعریف بلیک مور از مفهوم اینکه چرا زبان باید چنین محدودیت«. 3خبری»نه مفهومی یا 

 ربط نهفته است:

ترین بافتی که آشکارا تأثیرات بافتی از آن حاصل بر اساس اصل ربط، شنونده باید هر پاره گفتاری را در محدودترین و در دسترس
عبیر کند، تواند گفتة او را تهای مختلفی را که شنونده میشود تعبیر کند. این سخن به این معناست که اگر گوینده بخواهد روشمی

و بدین طریق گزینش  های ممکن محدود سازدبافتمحدود سازد باید با مهیا کردن مفروضات ضروری، انتخاب او را از میان 
 (.91-99: 1893او را با کمترین هزینة پردازش ممکن سازد )لوینسن، 

 دهد:دست میگانه از حروف ربط گفتمان بهبندی سهبلیک مور سپس نوعی نقسیم  

دهد که پاره گفتار میزبان آنها را از نوع های ضمنی حاصل از کاربرد آنها نشان مینماهایی که داللت. نقش1
 soگیری دانست؛ مانند تیجهن

دهد که نشان می after all کنند، مانندهای ضمنی بافتی را تحکیم وتقویت مینماهایی که داللت. نقش2
 آید شاهدی است برای فرضی که درست قبل از آن مطرح شده است.ای که بدنبال آن میگزاره

دهد محتوای پاره که نشان می howeverرساند مانند نماهایی که پاره گفتار میزبان آنها، انکار را می. نقش3
او  عنوان یک داللت ضمنی از پاره گفتار قبلیکند شنونده بهای که گوینده تصور میگفتار میزبان آن با گزاره

 نوعی ناسازگار است. استنتاج کرده، به

ان مؤثر و نماهای گفتموصیف نقشتواند در تحلیل و تهای تحقیق بلیک مور و مبانی نطری آن میهرچند یافته  
 تواند تمام کارکردهای آنها را پوششگانه او از این عناصر نمیبندی سهرسد تقسیمنظر میسودمند واقع شود، به

گیرد بسیار کلی است و با توسل به آنها نماها در نظر میدهد. همچنین، کارکردهایی که او برای هر دسته از نقش
 (. 91: 1391دار مقدم، ها تمایز گذاشت )ذوقدهای آحاد هریک از آن گروهتوان میان کارکرنمی

شبه »کند با نوعی روابط نماهایی که بلیک مور معرفی میشود که هر سه دسته از نقشهنسن نیز متذکر می  
 (. 31: 1889)هنسن،  میان پاره گفتارها سروکار دارند« 4منطقی

 اهای گفتماننمبه نقش 5رویکرد بروس فریزر 2-5

ارائه کرد. او دیدگاه خود را بر این فرض  1887نماهای گفتمان در سال فریزر رویکرد دیگری را دربارة نقش
گری ای و دیتواند دو نوع معنی در خود داشته باشد؛ یکی معنا یا محتوای گزارهای میکند که هر جملهاستوار می

لفظی آن اکند که از تعبیر تحتپیام اصلی گوینده را منتقل می ای یک جملهمعنای کاربردشناختی. معنای گزاره
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آید که نشانگر نیات و مقاصد ارتباطی گوینده دست میآید و معنای کاربردشناختی از عالئمی بهدست میبه
 شود.نماها رمزگذاری میهستند. معنای کاربردشناختی در قالب سه دسته از نقش

های کنشی صریح و مستقیم و دیگر عبارت pleaseعناصری چون   «:1بنیادینماهای کاربردشناختی نقش. »1
 زنند.که کارکرد منظوری پاره گفتار را رقم می

نماهای گفتمان که تفسیر یا اظهار نظری دربارة پیام برخی قیدهای جمله و نقش«: 2نماهای تفسیرینقش. »2
 دهند.اصلی پاره گفتار شکل می

شود، اما پیامی که کلمات ندایی و عناصری که یک پیام کامل در آنها رمزگذاری می«: 3نماهای موازینقش. »3
 های تفسیری مستقل و افزون بر آن است. از پیام اصلی و/یا پیام

 کند:نماهای گفتمان را به لحاظ کارکردی اینگونه تعریف میفریزر پس از آن نقش

آن با  آید و نحوة ارتباطه را دربارة پیام اصلی که به دنبال آن مینماهای تفسیری هستند که نیت گویندنوعی از نقش
 (.399: 1887دار مقدم، فریزر به نقل از ذوقدهند )گفتمان قبلی نشان می

 : عملگرهای گفتمان4ردکر 1 -2

طح کند که تنها سه سمشابه شفرین برای پیوستگی گفتمانی اراثه می ایانگاره( در تحقیق خود 1881ردکر )
شود تعلق دارند؛ روابط روابط اندیشگانی به جهانی که توصیف می«. 5ساختار توالی»دارد: اندیشگانی، فن بیانی، و 

-شوند؛ و روابط توالی میان اجزا و عناصری برقرار میفن بیانی به نیات و مقاصد غیربیانی )منظوری( مربوط می

و تغییر موضوع. پس از آن ردکر  9، گریزها1هادگرگوییای ضعیف با دو سطح دیگر دارند؛ مانند شوند که رابطه
 کند:عملگرهای گفتمان را در چارچوب نظری خود اینگونه تعریف می

به وجود نوع خاصی از اتصال میان پاره را توجه شنونده  شوند کههستند که عمدتاً با این هدف ادا می کلمات و عباراتی
 جلب کنند.گفتمانی بالفاصل شود و بافت گفتاری که متعاقباً ادا می

هنسن معتقد است که ردکر نیز مانند شفرین کاربرد برخی عناصر را حتی هنگامی که در سطح اندیشگانی عمل   

کند. همانطورکه پیش از نمای گفتمان تحلیل میعنوان نقشسازند، بهها را به هم مربوط میکنند، یعنی گزارهمی

نمای گفتمان باشند و توانند نقششود مرزبندی میان عناصری که میاین گفته شد این مسئله موجب می

توانند این کارکرد را داشته باشند دشوار شود.عناصری که نمی  
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