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 چكیده

ها عناصری زبانی هستتن  هتر روابتی بتیح وایت های       نما گفتمان

عبارتی، ایح عناصر زبتانی در گفتمتان    هنن . بر هالم را برقرار می

آورن  و اجازۀ انحراف از مسیر را بر گفتمان  وجود می پیوستگی بر

هننت    متفاوتی در زبان ایفا متی های  نماها نقش دهن . گفتمان نمی

های مختلف و در رویکردها و  و، از همیح رو، تا بر یال طبق الگو

انت . در ایتح پتشوهش، براستا       های متفاوتی مطالعر شت ه  یوزه

هتای   ای است، نقتش  ( هر الگویی دو الیر7331الگوی برینتون )

اسا  ایح پشوهش بیشتریح  ، هر بر«خُب»نمای  متفاوت گفتمان

گرایتتتی و  برد را در زبتتتان سارستتتی دارد، از من تتتر نقتتتشهتتتار

است. ایح پشوهش ازنوع  هاربردشناسی زبان بررسی و تحلیل ش ه

پتن  تتا   »های تلویزیتونی   های آن از سیلم بنیاد است و داده پیکره

)بتر روی لتو    « عمتو جتان هیتلتر   »و « یر بلیی شتان  »، «پن 

ح پتشوهش،  هتای ایت   سشرده( گردآوری ش ه است. براستا  داده 

در سرانقش بیناسردی یاست « خب»نمای  های گفتمان بیشتر نقش

هن ، نقتش   نما ایفا می شون  و بیشتریح نقشی هر ایح گفتمان می

 واهنش است.
 

زبان نما، سرانقش،  گرایی، هاربردشناسی زبان، گفتمان نقش :ها کلیدواژه

 .سارسی

 

 

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. 
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 مقدمه
بتتاری از  گفتگوهتتای روزمتترۀ میتتان گویشتتوران منبتت  پتتر   

نمتتا  استتت. ایتتح گفتگوهتتا بتت ون گفتمتتان  7نماهتتا گفتمتتان
نماهتا هتر    نمای . گفتمان غیرصریحن  و درک آنها دشوارتر می

پارچر هترده و   بیشتر خاص زبان گفتاری هستن ، هالم را یک
هننت  تتا    هتالم ارتبتاخ خاصتی برقترار متی      1های میان گزاره

پردازش هالم را تسهیل هنن . در زبان سارستی گفتتاری نیتز،    
هتای گونتاگون و    نماهتا نقتش   ها، گفتمتان  ر زبانهمانن  دیگ

خاصی را در گفتمتان بتر عهت ه دارنت . جملتا گفتتاری زیتر        
 نماها در زبان سارسی است:  ای از هاربرد گفتمان نمونر

  یاجی رو هرد بر او و گفت: سردا همیح وقت

یادت نره سجل ایوال  پسبیا خبرش را می م. 

خودت و همراهانت را هم بیار تا مح هر چر زودتر 
 (13:7332اق ام هنم. )ه ایت، 

بر روی « پ »نمای  گیری از گفتمان در نمونا سوق با بهره
 تأهی  ش ه است.« آوردن سجل ایوال خودت و همراهانت»

نماها ارائر ش ه است.  تاهنون تعاریف زیادی از گفتمان
های بیح  نماها را رابی ( گفتمان7391) 3شفرن برای مثال،

( معتق  است 1221) 3دان . بلکمور های سخح می وای 
دار هردن  ان ؛ یعنی برای نشان نماها مشخص هنن ه گفتمان

رون . برخی پشوهشگران  هار می چیزی در گفتمان بر
 دانن  نماها را ابزاری برای بیان عقای  و ایساسات می گفتمان
و  1، هرنیلی1دگان  .رک همچنیح ؛333: 1221 ،5)بازانال
، برخی تعاریف نیز بر ایح اصل (1-3: 1273، 9ایاپیتران ر

نماها بیح گفتمان یاضر و گفتمان قبل  اشاره دارن  هر گفتمان
هنن   ای برقرار می از خود یا با خارج از گفتمان رابطر

 ،و تراگوت 77هاپر؛ 755-753: 1221 ،72و دشر 3تراگوت)
(. البتر، ایح برقراری ارتباخ همیشر صادق نیست 713: 1223
نماها را  . برخی اسراد هاربرد گفتمان(7173: 1273 ،71)هاینر

دانن ؛ مانن  آماده هردن شنون ه برای  در ساختار هالم می

                                                      
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 

(. برخی از تعاریف نیز بر ایح 112: 7313، 73نوبت بع ی )هلر
قش پاسخ بر هار نماها در ن اصل تأهی  دارن  هر گفتمان

گفتاری هر یاوی آنها است خود پاسخ  رون  یا اینکر پاره می
، 75؛ اسکوراپ99: 7393، 73ای دیگر است )لوینسون بر گزاره
7395 :3.) 

هننتت گان و  نماهتتا را هتت ایت  نگارنتت گان نیتتز گفتمتتان 
یتک از ایتح    داننت . امتا، هتی     هنن گان گفتمان متی  پارچر یک

نما بودن یا نبودن یک عنصتر   تعاریف برای تشخیص گفتمان
زبانی هارآم  نیستن  و در ایح باره اختتالف ن رهتایی وجتود    

هتای   ( وای 31: 7331) 71هر برینتون دارد. برای مثال، دریالی
  you knowو ʻیعنتتیʻ ،I mean ʼاوهoh ʼزبتتانی 

ʼدانی میʻ 71دانت ، سریتزر   نما متی  را در زبان انگلیسی گفتمان 
را تنها صتوتی   ohی ن ارد، بلکر ( چنیح باور11-11: 7399)

پنتت ارد، و دو عبتتارت دیگتتر را پتتاره گفتارهتتای  در زبتتان متتی
دان  هتر تنهتا بترای ایفتای نقتش همت لی در        ای می ج اگانر

هتایی بترای    رونت . بنتابرایح، مشخصتر    گفتمان بتر هتار متی   
نما بودن یا نبودن یتک جتزد در زبتان الزم     تشخیص گفتمان

نماها رک.  های تشخیص گفتمان است )برای مطالعا مشخصر
 (.نماها های تمیز گفتمان بخش مشخصر
نماهتتا در ن تتام زبتتان تنهتتا دارای یتتک نقتتش  گفتمتتان

، 79جاب هنن  )سرانک های متفاوتی ایفا می نیستن ، بلکر نقش
اسا ، در ایح پشوهش برآنیم تتا در   همیح   (. بر313: 1221

ستر ستیلم   هتای   پیکرۀ برگزی ه ش ه هر متشکل از دیتالو  
عمتو جتان   »و « یر بلتیی شتان   »، «پن  تا پن »تلوزیونی 
نمتای   هتای متفتاوت گفتمتان    است، بر بررسی نقش« هیتلر
نمایی نشتان   های گفتمان بپردازیم. ابت ا با مشخصر« خُب»
نمتا   در زبان سارسی یک گفتمان« خب»دهیم هر عنصر  می

ها را بتر شتکل متتح     های ایح سیلم است. سپ ، گفت و گو
را در تمتام متوارد استتخراج    « ختب »نمتای   پیاده و گفتمان

ان ، بتا   خواهیم هرد. هما مواردی هر از پیکره استخراج ش ه
ان ، ایح نوع خی را  همان تلفظ اصلی در خی نمود پی ا هرده

نتامیم. در نهایتت، طبتق الگتوی برینتتون       خی عامیانر متی 
در هتر  « ختب »نمای  هنیم هر گفتمان ( مشخص می7331)
هن  و بسام  وقوع آن چقت ر استت.    استی چر نقشی ایفا میب

نمتتا در زبتتان سارستتی در مقایستتر بتتا دیگتتر   ایتتح گفتمتتان

                                                      
13. Keller  

14. Levinson  

15. Schourup  

16. Brinton 

17. Fraser 

18. Frank-Job 
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نماها باالتریح بسام  وقوع را در زبتان سارستی دارد    گفتمان
 (، بنابرایح شایستا مطالعر است.33: 7335سام،  )مشکیح

 پژوهش ةپیشین
اخیراً متورد توجتر    نماها ق مت چن انی ن ارد و مطالعا گفتمان

پشوهشگران قرارگرستر است. با وجود ایح، مطالعتات سراوانتی   
دهن ۀ اهمیت ایتح یتوزۀ    در ایح مورد صورت گرستر هر نشان

مطالعاتی است. در ایح بخش با توجر بر مح ودیت سضتا، بتر   
 پردازیم. ش ه در ایح یوزه می معرسی برخی از مطالعات انجام

معرستی و   ( بتر 7395ی )هتای ایرانتی مت من    در پشوهش
بنت ی انتواع و هتاربرد آنهتا در      نماها و طبقر تعریف گفتمان

تتریح   استت. وی مهتم   های سارسی و انگلیسی پرداختر زبان
 ʻ ،wellدرستتر right ʼنماها را در زبان انگلیستی   گفتمان

ʼخبʻ ،oh ʼاوهʻ ،I see  ʼدانم میʻ ،mhm ʼ مهتمʻ  و در
معرستتی «  ...راستتتی»و « آهتتان»، «ختتب»زبتتان سارستتی 

نماها در  تریح هاربردهای گفتمان هن . وی همچنیح، مهم می
ایح دو زبان را تغییر موضتوع، شتفاف ستازی، نشتان دادن     

هنن ه، تحریک برای اداما ستخح، گریتز از    ایساسات، سعال
 دان . ادامر سخح و غیره می
شت ه،   اسا  پیکرۀ برگزیت ه ( بر7331سام ) آرام و مشکیح

نماهای تأهی ی را بر صورت هیفی و همّی، بتر بنیتاد    گفتمان
شناستی، طبتق الگتوی     گرایی و در یوزۀ هتاربرد  رویکرد نقش
انت . طبتق الگتوی     ( متورد بررستی قترار داده   7331برینتون )
نماها بیشتر در سرانقش بیناسردی  ( ایح گفتمان7331برینتون )

بر اداما روابی گفتمانی گوینت ه و شتنون ه   هاربرد دارن ؛ یعنی 
نمتای   گفتمتان  71هنن . در پیکترۀ ایتح پتشوهش،     همک می

بتا ستهم   « دیگتر »تأهی ی یاست ش ه است هر در میان آنها 
درص ، بیشتریح بسام  هاربرد را در زبان سارستی دارد.   11.73

آنها همچنیح معتق ن  ازآنجاهر نقتش تأهیت ی بترای قت رت     
اهمیت زیادی دارد، گویشتوران پیوستتر در پتی    بیانی گوین ه 
 های ج ی  و اب اعی برای بیان تأهی  بیشترن . یاستح شیوه

( بتتتتر بررستتتتی 7331داوری، قاستتتتمی و هتتتتوهبی )
عناصتر  آنهتا   ان . نماهای اسشا در زبان سارسی پرداختر گفتمان

عبارت است  ، هرمذهور را بر دلیل نقشی هر در گفتمان دارن 
ستازی و   آرایتی متتتح و نیتتز آمتاده    و صتحنر سازی راز زمین

ترغیب مخاطب بر اسشتای موضتوع و خبتری هتتر در پتتی   
در ایح پشوهش  .ان  هنامیت  «نمتای اسشتا گفتمتان»آیت ،  متی

هتای   عناصتر متذهور در سارستی ستاخت  گفتر ش ه است هر
امثتال  و « یقیقت ایح است هتر»، «واقعیت ایح است هر...»

ایتح عناصتر گفتمتانی، الگویی نحوی مبنی بتر   و ن هست آنها
دهن  هر  ها در آرایش نهایی جملر را ارائتر می بن ی سازه پهنر

 پتشوهش، ایتح   نویستن گان گیرد.  از رهگذر گفتمان شکل می
شتت گی   های دستتوری بتا تکیتر بر معیارها و نشانر ،همچنیح
تحتتت   «اسشتتا »هتر عناصتتر گفتمتانی    ان  ههترد اللاستت 

انتت  و از عناصتری    شتت گی قتترار گرستتتر    سرآینت  دستتوری
 ان .  واژگانی بر عناصری گفتمانی تحول یاستر

هتتای غیرایرانتتی نیتتز شتتاه  مطالعتتا      در پتتشوهش
( بتا تجزیتر و تحلیتل    7335) 7نماها هستیم. هولمز گفتمان

در گفتمتان   ʻدانی میyou know ʼ دویست و هفت نمونر
لن ی نشان داد هر در تع اد دسعتاتی هتر   زنان و مردان نیوزی

ان  تفاوت ان هی  نماها استفاده هرده مردان و زنان از گفتمان
مورد بترای   721مورد برای مردان در برابر  725وجود دارد )

نماهتا بترای اهت اف     زنان(. اما وی در هاربرد ایتح گفتمتان  
مختلف تفاوت معنتاداری میتان زنتان و متردان نیوزیلنت ی      

رده است؛ در یتالی هتر زنتان در تعریتف هتردن      گزارش ه
دردی استتتفاده  بتترای یتت  هتتم you knowداستتتان از 

هردن ، مردان آن را بترای نشتان دادن ختود بتر عنتوان       می
 بردن . هار می سردی سرهیختر و باهفایت بر

نماها قائل است  هایی برای گفتمان ( نقش1225) 1مولر
درآم ی  پیش -1تگو، تغییردادن مسیر گف -7هر عبارتن  از: 

العمتل بتر ستخح     برای پاسخ بر س ال یا نشان دادن عک 
بر من ور پر هردن زمان هنگام گفتگتو وقتتی    -3مخاطب، 

 -3توان  هلما مورد ن تر را بتر ختاطر آورد،     هر گوین ه نمی
همک بر گوین ه تا نوبت صحبت را برای ختود یفتظ هنت ،    

بتر نشتانا    -1 برای ابراز نزدیکی و هم لی با مخاطتب،  -5
برای شروع گفتمان  -1شنون گی و توجر از طرف مخاطب، 

برای ایجاد انسجام و یکپارچگی در گفتمتان. در ایتح    -9و 
ه ام « خب»نمای  پشوهش، مشخص خواه  ش  هر گفتمان

 هن . ها را ایفا می یک از ایح نقش
هن  هر با  ای تاریخی ادعا می ( نیز در مطالعر1273هاینر )
تتوان   شت گی نمتی   شت گی و دستتوری   ای هتاربردی هت  سرآین 
تتوان گفتت    ها را مورد مطالعر قرار داد؛ یعنی نمتی  نما گفتمان
شت گی   شت گی یتا هتاربردی    هتا یاصتل دستتوری    نما گفتمان

های خود را دارن  و مرز بیح ایح دو  هستن ، زیرا هر یک نقص
هتا را از   نما سرآین  مشخص نیست. وی در ایح مطالعر گفتمان

 ده .  ر دستور گفتمان مورد بررسی قرار میمن

                                                      
1. Holmes 

2. Muller 
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 چارچوب نظری 

نماها از اهمیت باالیی برخوردار است، زیرا  مطالعا گفتمان
اگرچر ایح عناصر زبانی از لحاظ دستوری اجباری نبوده و 

های هاربردشناختی  خالی از معنا هستن ، اما ایفاهنن ۀ نقش
: 7311، 7ن  )براونمتفاوتی در زبان بوده و از ایح من ر اجباری

(. بر عبارت 1: 7391، 3؛ ارمان7392، 1؛ اسوارتویک721
نماها از هالم یذف شون ، غیردستوری  دیگر، اگر گفتمان

شود، اما گفتمان مورد ن ر دیگر از صرایت هاسی برای  نمی
تر موضوع برخوردار نیست. در ایح  تر و دقیق درک سری 

، 3مواجهر هستیم )سریزرن م و آشفتر  شرایی با هالمی بی
 (. نمونا زیر بیانگر چنیح ادعایی است:332: 7332

(2) We met. And, we got on a bus.  

یک اتوبو  سوار  وما یک یگر را مالقات هردیم. '

 ( 19:1272، 5اورگلزهل 'ش یم.

نقتتش ادامتتا  ʻوAnd ʼنمتتای  در شتتاه  بتتاال، گفتمتتان
نمتا را از گفتمتان بتاال     هن . اگر ایح گفتمان گفتمان را ایفا می

جا هر ایح  شود، اما ازآن یذف هنیم، گفتمان غیردستوری نمی
گفتمان دیگر ابزاری برای اداما هتالم نت ارد از صترایت آن    

عبارتی، بتا یتذف    شود. بر هاستر ش ه و درک آن دشوارتر می
اال با مشکل هاربردشناختی مواجهتر  نما، گفتمان ب ایح گفتمان

 شود، نر دستوری.  می
نماها عناصری زبانی هستن  هر بر اصل چهارم از  گفتمان

( تعلق دارن  )آرام و 7393) 1گرای  1اصول همکاری 
( 11-11:7393(. اصل چهارم گرای  )35: 7331سام،  مشکیح

 از ایح قرار است: 

 اصل شیوۀ بیان )اصل چهارم(:  (7)

  روشح صحبت هنی .صریح و 

 . با ابهام سخح نگویی 

 . از دوپهلویی معنی اجتناب هنی 

 . مختصر صحبت هنی 

  . من م صحبت هنی 

نماها، هالمی ب ون ابهام، واضح، متن م   ازآنجاهر گفتمان

                                                      
1. Brown  

2. Svartvik  

3. Erman  

4. Fraser  

5. Urgelles-coll  
6. cooperative principle  

7. Grice  

آورن ، در یوزۀ اصل شتیوۀ بیتان )اصتل     وجود می و صریح بر
ونی هتا انتواع گونتاگ    نمتا  هنن . گفتمان چهارم( ایفای نقش می

هتای نحتوی    دارن  هر شامل اصوات، واژگتان و یتتی گتروه   
(. براستا  آنچتر گفتتر شت ،     32: 7331شون  )برینتتون،   می

ها هر خاص زبان گفتاری هستن ، هالم را یکپارچر  نما گفتمان
هننت .   هالم ارتباخ خاصی برقرار می 9های هرده و میان گزاره

هننت گان   یتتتوان هت ا   بر طور هلی، ایح عناصر زبانی را متی 
 گفتمان دانست.

هتای ستاختاری و معنتایی     ها ویشگی نما از طرسی گفتمان
های ساختاری ایتح استت هتر آهنت       دارن . من ور از ویشگی
هتای معنتایی، یعنتی بتا      زننت  و ویشگتی   جمالت را برهم نمی

همک گرستح از مسائل سرازبتانی بتر معنتای گفتمتان شتکل      
ختالف ایتح ادعتا هتر     (. بتر  1: 7335ستام،   دهن  )مشکیح می

نماهتتا وجتتود نتت ارد، امتتا    تعریتتف وایتت ی بتترای گفتمتتان  
هتا در آنهتا    نمتا  هایی وجود دارن  هر تمامی گفتمتان  مشخصر

های نحوی متفاوت یا یتی از زمترۀ   مشترهن ، اگرچر از گروه
معرستتی  اصتتوات هستتتن . در ادامتتا ایتتح بختتش، ابتتت ا بتتر   

الگتوی   نماهتا و ستپ  بتر شتر      های تمیز گفتمان مشخصر
 پردازیم. ( می7331برینتون )
 

 نماها های تمیز گفتمان مشخصه
هتایی را بترای تمیتز     تا هنون پشوهشگران بسیاری مشخصتر 

 ،رک. شتفرن  عنوان نمونتر،  بر)ان   نماها پیشنهاد هرده گفتمان
 ،72لنتک  ؛7333، 7331، 7332 ،سریتزر  ؛7333 ،3لرشم ؛7391
تتوان در دو دستتا    متی های پیشنهادش ه را  . مشخصر(7339

ای هتتر شتترایی الزم و هتتاسی    دستتتر -7هلتتی جتتای داد:  
ای هتتر بتتر   دستتتر -1نماهتتا را متت  ن تتر دارد، و   گفتمتتان
هنت .   نماهتا تأهیت  متی    گفتمان 77ای نمونر های پیش مشخصر

ای  نمونتر  هتای پتیش   ( مشخصتر 1273برای نمونتر، هاینتر )  
( شترایی  7333هن ، اما استکوراپ )  نماها را معرسی می گفتمان

ده . البتتر، ایتح دو    الزم و هاسی ایح عناصر زبانی را ارائر می
ستام،   پوشانی زیادی بتا یکت یگر دارنت  )مشتکیح     سهرست هم
( از 39: 7331سام ) (، بر همیح دلیل، آرام و مشکیح39: 7335

تتریح   تریح و روشح هر دو سهرست ذهرش ه بهره برده و دقیق
انت . بتر عبتارت     نتخاب هردهها را از هر دو سهرست ا مشخصر

                                                      
8. proposition  

9. Maschler  

10. Lenk 

11. prototypical  
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نماهتا و هتم از    دیگر، هتم از شترایی الزم و هتاسی گفتمتان    
ای آنها در ارائا ایح سهرست استتفاده   نمونر های پیش مشخصر

ش ه توستی آرام و   ش ه است. در ادامر بر معرسی سهرست ارائر
 پردازیم: ( می39: 7331سام ) مشکیح

برقتراری  نماها همچتون چستب بترای     : گفتمان7ارتباط .1

هتای مختلتف    های متفتاوت یتا قستمت    ارتباخ بیح هالم
گیرنت . بتر عبتارت دیگتر،      هالم مورد استتفاده قترار متی   

نماها، یک گفتمان را بر گفتمان ماقبتل ختود یتا     گفتمان
هننت  )سریتزر،    ای را بر گزارۀ ماقبل آن مترتبی متی   گزاره
 1(. تع ادی از پشوهشگران همچتون هانستح  791: 7331
و « هلمتتا ربتتی »نماهتتا را  ( نقتتش گفتمتتان 12: 7331)

« اجتتزای زبتتانی بتتا یتتوزۀ متغیتتر   »نماهتتا را  گفتمتتان
 شمارن . برمی

نماها را  توان گفتمان : بر دو علت می3اختیاری بودن .2

نماها از جملر، جملتر   یذف هرد: نخست، یذف گفتمان
دوم، یذف  .(11: 7399هن  )سریزر،  را غیردستوری نمی

مفهتتوم گفتمتتان را تغییتتر  ،نماهتتا از گفتمتتان گفتمتتان
بلکر مفهوم یکسان اما از صرایت گفتمان در  ؛ده  نمی

نماها از گفتمان یذف  مقایسر با زمانی هر هنوز گفتمان
توان نتیجر گرست  . از اینجا میشود ان ، هاستر می نش ه

 عناصتتر ضتتروری نماهتتا بتترای گفتمتتان هتتر گفتمتتان
 آین .  مییساب  بر

نماها گزاره را  : گفتمان3بر محتوای گزاره تأثیرعدم  .3

نماها  دهن ؛ بر ایح معنا هر با استفاده از گفتمان تغییر نمی
شود.  ای گفتمان اسزوده نمی هی  چیزی بر محتوای گزاره
نماهتا در   گیتری از گفتمتان   بر عبارت دیگر، باوجود بهتره 

م اابت است های هال گفتمان، شرایی ص ق و هذب گزاره
 ،هانستح ی ن ارنت  ) تتأایر نماهتا در ایتح متورد     و گفتمان
 .  (332: 7331 ،5دسینا ؛717: 7331

نماها  های گفتمان : یکی دیگر از ویشگی1جایگاه آغازین .4

: 7331 ،)هانسحآین   ایح است هر در ابت ای هالم می
تا گفتمان مورد ن ر را قبل  (31-37: 7391 ،شفرن ؛751

از انحراف از مسیر درست، ه ایت هنن . البتر، ایح ب ان 
شون ،  معنا نیست هر برای مثال در جایگاه میانی ظاهر نمی

                                                      
1. connectivity  

2. Hansen  

3. optionality  

4. non-truth-conditionality  

5. Defina  

6. initiality  

بلکر من ور ایح است هر پیش از اجزاد اصلی هالم یا 
جملر شاه  وجود آنها هستیم تا گفتمان را پیش از انحراف 

 ت هنن . درستی ه ای از مسیر، بر

( معتق  است 1229: برینتون )1استقالل نحوی .5

نماها استقالل نحوی دارن ؛ یعنی ازلحاظ نحوی  گفتمان
و  9گولرابطا محکمی با دیگر اجزاد هالم ن ارن  )

(. تع ادی از پشوهشگران ایح 13-53: 7333 ،3گونتنر
آورن   شمار می نماها بر تریح ویشگی گفتمان ویشگی را مهم

  (.12: 1225، 72سورهو)

نماها، از هر نوعی  : گفتمان77یک جزء واژگانی بودن .6

ساختار درونتی( یتک   هر باشن  )با ساختار درونی یا ب ون 
گویشوران بتر ختود    71در واژگان ذهنی م خل واژگانی را
پتذیری   دهن ؛ بر ایح معنا هر ویشگی ترهیب اختصاص می

 نماهای ستطح  نماهای گروهی، گفتمان ن ارن . بر گفتمان
 .(51: 1225 ،73)زیپمحگوین   دوم می

های  نماها معناها یا نقش : گفتمان73معنای روالی .7

هاربردشناختی در گفتمان دارن ، یعنی ساق  معنای 
 قاموسی هستن .

( بر ایح باور است هر 7333: اسکوراپ )75گی چندمقوله .8

های  نمایی، نقش نماها با هسب نقش گفتمان گفتمان
دهن . عناصر زبانی هر  نمی نحوی قبلی خود را از دست
نمایی را دارن  عبارتن  از  توانایی هسب نقش گفتمان

ها )مانن  واقعاً، باالخره و...(، اسعال )مانن  سکر هردن،  قی 
های ربی  دی ن و...(، اصوات )مانن  وای، اوه و...(، یرف

ها )مانن   پایر )مانن  و، ولی و...(، صفت پایر و ناهم هم
ها. مقوالت سوق، از من ر درزمانی،  .( و بن تازه، خوب و..

ههح، زیر  نماها هستن  )نغزگوی منب  تکویح گفتمان
( 7337هر هاپر ) 71چاپ(. ایح ویشگی با مفهوم واگرایی

 هن ، قابل مقایسر است. معرسی می

نماها ارائر شت .   در باال هشت مشخصر برای تمیز گفتمان
تمییتتز در ایتتح پتتشوهش، از ایتتح هشتتت مشخصتتر بتترای   

نماها با تمام ایتح   نماها بهره خواهیم برد. هما گفتمان گفتمان

                                                      
7. independency  

8. Gohl  

9. Günthner 

10. Furkó 

11. one lexeme  

12. lexicon  

13. Siepmann 

14. procedural  

15. multi-categoriality  

16. divergence  
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نماهتتا  هتتا ستتازگاری ن ارنتت ، زیتترا همتتا گفتمتتان  مشخصتتر
(. بنابرایح، هر 33: 7331سام،  نمونر نیستن  )آرام ومشکیح پیش

عنصر زبانی هر از میتان ایتح هشتت مشخصتر دارای چهتار      
 آی . یساب می نما بر مشخصر باش ، گفتمان

 

 

 (7331سام،  ، بر نقل از آرام و مشکیح7331الگوی برینتون ) .6 نمودار
 

 

 (6331لگوی برینتون )ا
های ن ری متفاوتی  نماها، چارچوب در راستای مطالعا گفتمان

ارائر ش ه است هر هر یک ویشگی خاص خود را داشتر و من ر 
پردازیم  ها می یکی از ایح الگومتفاوتی دارن . در اینجا بر معرسی 

 هر بر عنوان چارچوب ایح پشوهش ملحوظ ش ه است.
( براسا  دو مورد از 39-31: 7331برینتون )

بررسی و  ( معرسی هرده، بر7312) 7هایی هر هلی ی سرانقش
( معتق  7312است. هلی ی ) نماها پرداختر تحلیل نقش گفتمان

و  3، متنی1ردیاست هر در ن ام زبان سر سرانقش بیناس
وجود دارد. سرانقش بیناسردی بر روابی گوین ه و  3تجربی

ای  گزاره شود، سرانقش متنی بر روابی بیح مخاطب مربوخ می
ارتباخ دارد و سرانقش تجربی مربوخ بر ارتباخ انسان با دنیای 

 خارج است. 
نماها را در دو  ( گفتمان7331بر همیح اسا ، برینتون )

سرانقش  -1سرانقش متنی و  -7 : ده سرانقش جای می
نماهایی را هر در یوزۀ  بیناسردی. برینتون هاربرد گفتمان
هنن ، ایجاد و دوام گفتمان  سرانقش بیناسردی ایفای نقش می
پن ارد. در سرانقش بیناسردی،  مابیح متکلم و مخاطب می

نماها بر باست هر شامل روابی و یقیقت اجتماعی  گفتمان
شود، تأهی   کلم و مخاطب در گفتمان میارتباخ و نقش مت

نماهایی هر در سرانقش  دارن . وی معتق  است گفتمان
هایی از قبیل بیان  هنن ، نقش بیناسردی ایفای نقش می

بر بخش خاصی  9، تأهی 1، رعایت ادب1، همکاری5ن ر نقطر

                                                      
1. Halliday 

2. interpersonal  

3. textual  

4. experiential  

5. expressing understanding  

6. cooperation  

7. politeness  

 را برعه ه دارن . 72گذاری ، و صحر3از گفتمان، واهنش
نماها  گوی  گفتمان ( می7331ن )در سرانقش متنی، برینتو

های  ابزاری برای ایجاد پیوستگی و یکپارچگی بیح گزاره
نماها بیح یک  گفتمان هستن . بر ایح معنا هر ایح گفتمان
ای منطقی برقرار  گزاره و گزارۀ قبل و بع  از آن رابطر

نماها در  هایی هر برینتون برای گفتمان هنن . نقش می
مورد  77، عبارتن  از: تغییر موضوعسرانقش متنی قائل است

، نشان دادن ارتباخ 71بحث، اشاره بر اطالعات ج ی  و ق یمی
خود یا  73، اصال  گفتمان73هم بر های مرتبی بیح گزاره

در  71ها یا یفظ نوبت ، پر هردن مکث75گیری دیگری، نوبت
 .71گفتمان و عالمت شروع و خاتما گفتمان

( 7331) طور هر گفتر ش ، الگوی برینتون همان
نماها را در دو سطح بیناسردی و متنی مورد بررسی  گفتمان
 79ای ده ، بر همیح علت ایح الگو را الگوی دو الیر قرار می
های نگارن گان ایح سطور، از ایح  ان . براسا  بررسی نامی ه

نماهای زبان سارسی، جز در موارد  الگو برای بررسی گفتمان
موارد مح ود عبارتن  از: مح ودی، استفاده نش ه است. ایح 

عامل جنسیت بر هاربرد  تأایر( هر 7337اعلمی و صبا  )
ان ؛  نماهای زبان سارسی را مورد بررسی قرار داده گفتمان
بنیاد بر مطالعا  ( هر در پشوهشی پیکره7335سام ) مشکیح
سام  است و آرام و مشکیح نماهای زبان سارسی پرداختر گفتمان

                                                                         
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 
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های تأهی ی زبان سارسی را براسا  نما ( هر گفتمان7331)
 ان . همیح الگو بررسی هرده

ها  طور مجزا بر شر  هر یک از ایح ریزنقش یال بر
 پردازیم. می
 

 های فرانقش بینافردی ریزنقش -الف

نقش، گوین ه  گیری از ایح ریز : با بهرهنظر ( بیان نقطه6)

ست، بر بیان عقای  خود یا بیان چیزی هر از گفتمان سهمی ه ا

 پردازد. مانن  نمونا زیر: می

(3) Peter's not stupid; so he can find his way 

home.  

 'تونر راه خونر رو پی ا هنر. میپس پیتر ایمق نیست؛ '

 ( 759: 1271، 1و اسپربر 7)ویلسون
 soنمای  گیری از گفتمان (، گوین ه با بهره3در نمونا )

ʼ پʻ تر، چیزی هر از  بر بیان عقی ۀ خود، یا بر عبارت ساده
ن ر خود را  پردازد؛ یعنی نقطر هن ، می گزارۀ قبل درک می

 هن . بیان می

یا  3: بر همک ایح ریزنقش، گوین ه وجهر( رعایت ادب2)

هن . در نمونا زیر  شأن اجتماعی مخاطب خود را یفظ می
 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 '
 (37: 1277، 3)ریچاردز 'از هواپیما پیاده شم؟

برای  ʻلطفاplease ʼًنمای  در نمونا ذهر ش ه، گفتمان
 یفظ شأن اجتماعی مخاطب بر هار رستر است. 

با استفاده از ایح ریزنقش، گوین ه بر بخش : ( تأکید9)

هن . شاه  زیر ناظر بر همیح  خاصی از گفتمان تأهی  می
 نقش است:

(5) a. it's a bad report in terms of wh- 

what it means they are going to do. 

b. I think so. Yes. Yeah. I really do.  

ها قص  دارن   اونایح گزارش ب ی است مضمونش اینر هر  -الف'
 ایح هار رو انجام ب ن .

                                                      
1. Wilson 

2. Sperber 

3. face  

4. Richards 

ایح طور  واقعاًهنم. بلر. بلر. مح  مح هم همیح طور سکر می -ب

 (19: 1221، 5)دسینا، شفرن و بمبر  'هنم. سکر می

(، مخاطب )ب( با استفاده از 5در گفتگوی مثال )
بر مواسقت خود با گوین ه )الف(  ʻواقعاreally ʼًنمای  گفتمان
 ن .ه تأهی  می

ده  تا  : ایح ریزنقش بر گوین ه سرصت می( واکنش0)

العملی را نسبت بر گزارۀ ماقبل نشان  پاسخ ب ه  یا عک 
شود؛  در گفتمان نیز می 1های ارتباطی ده ، هر شامل نشانر

یا اینکر گوین ه عقی ۀ خود را نسبت بر گزارۀ بع  بیان 
 هن . مانن  شاه  زیر:  می

(6) a. You drink too much. 

     b. So what …?  

 خوری. تو خیلی می -الف'

  (33:1272)اورگلزهل،  'هر چی؟خب  -ب

العمل بر گوین ه با  (، مخاطب در عک 1در شاه  )
نارایتی خود را ابراز  ʻخبso ʼنمای  استفاده از گفتمان

نما در  هن . یعنی مخاطب )ب( با استفاده از ایح گفتمان می
گوین ه )الف( ایح من ور را بر « خب هر چی؟»عبارت 
 رسان  هر بر تو ارتباطی ن ارد. می

: ایح ریزنقش بر اداما گفتمان یا هماهنگی ( همکاری0)

 (:1هن . مانن  نمونا ) میان گوین ه و شنون ه همک می

(7) That wasn't much fun. Well, that is 

over and done with.  

 (11: 1272)اورگلزهل،  '، تموم ش .خبخیلی جالب نبود. '

 wellنمای  (، گوین ه با استفاده از گفتمان1در نمونا )
ʼخبʻ ده ؛ یعنی بر سخنان خود  بر هالم خود ادامر می

 ده . پایان نمی

: گوین ه با ایح ریزنقش بر دنبال ایح گذاری ( صحه1)

هن ؛ یعنی با وی مواسق  تأیی است هر مخاطب گفتا وی را 
 (: 3خی ب ه . مانن  مورد )باش  یا اینکر پاس

(8) Carry all the bags. Right?  

)دسینا، شفرن و بمبر ،  '؟باشهها را ببر.  هما هیف'

1221 :779) 

 rightنمای  گیری از گفتمان (، گوین ه با بهره9در مثال )
ʼباشرʻ  یر بگیرد، تأیی در پی ایح است هر از مخاطب خود

 انجام خواه  داد یا خیر؟مبنی بر اینکر آیا او ایح هار را 

                                                      
5. Bamberg  

6. backchannel  
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 های فرانقش متنی ریزنقش -ب

: گوین ه از ایح ریزنقش برای پرهردن ( حفظ نوبت6)

های زیر  برد. نمونر ها بر من ور یفظ نوبت بهره می مکث
 هایی برای ایح نقش هستن : شاه 

(9) That mom has mild hhh cognitive 

decline hhh....  

 'ش ه. اِاِاِدچار زوال شناختی  اِاِاِآن مادر بگی نگی '

 ( 53: 1221)دسینا، شفرن و بمبر ، 

(10) And what he said is a fact. So, so be 

it.  

اونجوری  پسو چیزی هر گفتش یر یقیقتر، پ  '

 ( 15: 1221)دسینا، شفرن و بمبر ،  'باش.
نماهای  در هر دو نمونا باال، شاه  ایفای نقش گفتمان

so ʼ پʻ  وhhh ʼِاِاِاʻ  در نقش یفظ نوبت هستیم؛ یعنی از
نماها استفاده ش ه است تا نوبت سخح گفتح بر  ایح گفتمان

 دیگری واگذار نشود.

: ایح ریزنقش ایح امکان را بر گوین ه گیری ( نوبت2)

 ده  تا نوبت سخح گفتح را از آن خود هن . مانن  نمونا زیر: می

(11). well, when can I talk to him?  

 'تتتونم باهتتاش صتتحبت هتتنم؟ ، متتح هتتی متتیخببب...'

 ( 11: 1272)اورگلزهل، 

(، در یالی هر سرد دیگری در یال سخح 77در نمونا )
 ʻخبwell ʼنمای  گفتح است، گوین ه با استفاده از گفتمان

 هن .  نوبت سخح گفتح را از آن خود می

: بر همک ایح ریزنقش گوین ه گفتمان ( اصالح گفتمان9)

هن . شاه  زیر ناظر بر همیح  یگری را اصال  میخود یا د
 نقش است:

(12) So doctors ar- well they are not 

God.  

 'خ ا هر نیستح خبها هر خ ا ه  ...  خب دهتر'

 (33: 7333)شفرن، 

طور هر روشح است، گوین ه هالم  (، همان71در نمونا )
 هن . اصال  می ʻخبwell ʼنمای  خود را با استفاده از گفتمان

توان  از ایح ریزنقش بر دو  : گوین ه می( تغییر موضوع0)

من ور استفاده هن . نخست، یک موضوع ج ی  دیگر را 
معرسی هن ، یا قسمتی از موضوع را تغییر ده  هر شامل 

تر هردن موضوع و  وسعت بخشی ن بر موضوع، خاص
است  نقش ایح شود. دومیح استفاده از ایح ریز تصحیح آن می

گیری موضوع قبلی بپردازد، البتر پ  از  هر گوین ه بر از سر
 (:73ای در هالم، مانن  مثال شمارۀ ) وقفر

(13) I finished all my works. By the 

way, did you buy any apples?  

 '، سیب خری ی؟راستیمح هما هارامو تموم هردم. '

 (15: 1272)اورگلزهل، 

 byنمای  گیری از گفتمان در نمونا سوق، گوین ه با بهره

the way ʼراستیʻ هن .  موضوعی هامالً ج ی  را مطر  می 

(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.  

تاقر با یر میز، دونی یر ا چیزی هر ما نیاز داریم می'

)بلکمور،  '، میزی هر دانشجوها بتونح دور آن بشینح.یعنی

1221 :319) 

نمای  ( نیز، گوین ه با استفاده از گفتمان73در نمونا )
that is to say ʼیعنیʻ  با وسعت « میز»من ور خود را از
نما در نقش  جا ایح گفتمان ده . در ایح بیشتری شر  می

 بر هار رستر است.وسعت بخشی ن بر موضوع 

: ایح ریزنقش ( اشاره به اطالعات جدید و قدیمی0)

رود،  برای نشان ار هردن اطالعات ج ی  و ق یمی بر هار می
 مانن  نمونا زیر:

(15) They're using socialism to fight 

capitalism. Now, can you understand 

that?  

هنح تا با  ها دارن از سوسیالیسم استفاده می اون'

، تو ایح موضوع را درک حاالداری مبارزه هنح.  سرمایر

 (132: 7391)شفرن،  'هنی؟ می

رسان ،  ای را بر اتمام می (، گوین ه گزاره75در نمونا )
ای  بر گزاره ʻیاالnow ʼنمای  سپ  با استفاده از گفتمان

نما گزارۀ  گوین ه با ایح گفتمان هن . در واق ، ج ی  اشاره می
 هن . ج ی  را برجستر می

: از ایح ریزنقش هم به های مرتبط ( ارتباط بین گزاره1)

شود و  هم استفاده می بر های وابستر برای نشان ار هردن گزاره
و تضمح  7ها از طریق تضمح هالمی ارتباخ بیح گزاره

تفاوت است. ها م شود. ارتباخ بیح گزاره بیان می 1ای قاع ه
 مانن  مثال زیر:

                                                      
1. conversational implicature  

2. conventional implcature  
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(16) John is a lawyer; but he is honest.  

 (11: 1272)اورگلزهل،  'درستکاره. اما جان وهیلر؛'

در نمونا سوق انت ار ایح است هر جان صادق نباش ، 
طور هر واضح است، در گفتمان  چون وهیل است؛ اما همان

عک  ایح انت ار بیان ش ه است. ارتباخ ایح دو گزاره یا 
 هن .  برقرار می ʻاماbut ʼنمای  تقابل را گفتمان

: هاربرد ایح ( عالمت شروع و خاتمة گفتمان1)

هنن ۀ شروع گفتمان با جلب  مشخصریزنقش ایح است هر 
دهن ۀ پایان گفتمان است. در  توجر مخاطب و همچنیح نشان

 دو نمونا زیر ایح نقش مشهود است:

(17) He came home late y'know.  

 (11: 1272)اورگلزهل،  '.دونی میدیر بر خانر آم ، '

(18) Y'know he came home late.  

 (11: 1272اورگلزهل، ) 'دیر بر خانر آم . دونی، می'

نقش  ʻدونی میy'know ʼنمای  (، گفتمان71در نمونا )
( 79پایان بخشی ن بر گفتمان را بر عه ه دارد، اما در نمونا )

 هن . نما نقش شروع هردن گفتمان را ایفا می همیح گفتمان
ای برینتون  در بخش بع ، بر اسا  الگوی دوالیر

در زبان سارسی  «خُب»نمای  ( بر بررسی گفتمان7331)
 پردازیم. می

 ها تحلیل داده
ان   های ایح پشوهش از سر سیلم تلویزیونی استخراج ش ه داده

( 7331بر هارگردانی تارا اوتادی )« پن  تا پن »هر عبارتن  از: 
بر « یر بلیی شان »بر م ت یک ساعت و نوزده دقیقر، 

( بر م ت یک ساعت و 7335هارگردانی محمود ابراهیمی )
بر هارگردانی یمی  « عمو جان هیتلر»بیست دقیقر و 

( بر م ت یک ساعت و سی دقیقر. برای 7335ابراهیمی )
ها، ابت ا نام سیلم و سپ   های مستخرج از سیلم ارجاع بر نمونر

زمان دقیق وقوع نمونا مورد ن ر )بر ترتیب ساعت، دقیقر و 
 اانیر از چپ بر راست( داخل پرانتز آم ه است.

را بر اسا  « خب»نما بودن  امر نخست گفتماناددر 
هنیم و سپ  بر  نماها بررسی می های تمیز گفتمان مشخصر

 .پردازیم های آن می بررسی نقش

هبای   ببا مشخصبه  « خُبب »نمای  سنجش گفتمان

 گانه هشت
را بر همک یک نمونر بررسی « خُب»نمای  ابت ا گفتمان

نما  گفتمان هنیم تا نشان دهیم هر ایح عنصر زبانی یک می
یا صورت « خیلی»است. قابل ذهر است هر گاهی قی  

گیرد و بر ش ت  قرار می« خُب»قبل از « خیلر»عامیانا آن 
 اسزای . آن می

، متخصص سر و گردن هر خُب( سیرو : شغل؟ صابر: 73)

ره بقال بشر هر دهتر میشر دیگر قاع تاً، نر؟ )پن  تا پن ،  نمی
22:32:33 ) 
ای دیگتر   ای را بر گزاره گزاره -7(، 73) در نمونا« خُب»
در ابتت ای آن قترار   « خُتب »ای هر  ده . یعنی، گزاره ربی می

دارد، در جواب یا در ارتباخ با گزارۀ قبل از ختود آمت ه استت؛    
قابل یتذف استت. بت یح معنتا هتر بتا یتذف آن گتزاره          -1

آیت ؛   وجود نمتی  شود و خللی در معنای آن بر غیردستوری نمی
هتالم بتا    -3ی ن ارد؛ تأایرشرایی ص ق و هذب گزاره بر  -3

جتایی استت. در    جابتر  قابتل  -5شتود؛   نما آغاز می ایح گفتمان
توانت  بتیح دو واژۀ    متی « خُتب »نمتای   همیح نمونر، گفتمتان 

معنتای   -1جزئی استت؛   تک -1قرار گیرد؛ « دهتر»و « هر»
 ای استت، زیترا   مقولتر  چنت   -9شناختی یا روالتی دارد؛   هاربرد

همان صفت خوب است هتر دچتار ستایش شت ه و در نقتش      
 در آم ه است.« خب»صورت  نمایی بر گفتمان
با هتر  « خُب»طور هر مشخص است، عنصر زبانی  همان

« خُب»نماها سازگاری دارد. بنابرایح،  هشت مشخصا گفتمان
 ای است. نمونر نمای پیش یک گفتمان

 «خُب»نمای  های مختلف گفتمان نقش
نمای  های گفتمان بررسی نقش تفکیک بر ، بردر ایح بخش

های  پردازیم. ابت ا با نقش نقش می در هر دو ریز« خُب»
هنیم )بر علت  نما آغاز می سرانقش بیناسردیِ ایح گفتمان

مح ود بودن سضا از ذهر تمامی شواه  خودداری و بر 
 است(. مواردی بسن ه ش ه

 

در فرانقش « خب»نمای  های گفتمان نقش -الف

 بینافردی

: هفت مورد از هاربرد ایح نقش در پیکره مشاه ه ( تأکید6)

 پردازیم: ش  هر بر ذهر یک مورد از آن می
( گل بانو: یر زمیح برهوتی بهت دادن گلستونش هردی، 12)

 (7:22:31اینا همش خ متر. )عمو جان هیتلر،  خب

در گفتمان ذهرش ه استفاده ش ه است تا روی « خُب»از 
تأهی  شود؛ بر ایح معنا هر تو « نا همش خ مترای»عبارت 

 ای. بسیار زیاد خ مت هرده
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در دو مورد از ایح « خب»نمای  : گفتمان( واکنش2)

العمل بر گزارۀ قبل  ریزنقش هاربرد دارد: الف( در عک 
ده  تا پاسخی مناسب ب ه ، و ب(  سرصتی را بر گوین ه می

مورد )الف( را مورد  شود. ابت ا های ارتباطی را شامل می نشانر
 دهیم: بررسی قرار می
با بسام  « خیلر خب»و « خب»های  نما )الف( گفتمان

 وقوع چهل و یک مورد در پیکره، ایح نقش را بر عه ه دارن .

تونی  ، میخب( نادر: اگر یاد نگرست تکلیف چیر؟ مساسر: 17)

داره. )یر بلیی شان ،  امتحان هنی هزینر هر واست ور نمی
22:53:71) 

پرستت .  از مستتاسر ستت الی متتی« نتتادر»در نمونتتا ستتوق، 
شود بتر زمتانی    رو می بر هنگامی هر با ایح س ال رو« مساسر»

« خُتب »نمای  گیری را گفتمان نیاز دارد تا سکر هن . ایح زمان
 ده .  در گفتمان سوق انجام می

نقش واهتنش در زبتان دارد،    ب( هاربرد دیگری هر ریز
ست؛ بر ایح من ور هر با استفاده از ایح های ارتباطی ا نشانر
هن  هر بر هتالم وی   نقش، مخاطب بر گوین ه اعالم می ریز

یکتی از ابزارهتایی   « خُب»نمای  توجر الزم را دارد. گفتمان
آورد. در پیکتترۀ ایتتح  استتت هتتر ایتتح امکتتان را ستتراهم متتی

نما در دو مورد در ایح نقتش مشتاه ه    پشوهش، ایح گفتمان
 ش .

. مهراب: اگر خبزنم. نادر:  ب: مح یر یرسی می( مهرا11)

 (22:79:55اُهِی بود همینو بگو بر خانومت. )یر بلیی شان ، 

در نقش نشانا « خُب»نمای  در مثال باال، گفتمان
ارتباطی بر هار رستر است؛ بر ایح معنا هر مخاطب بر 

 هن . های گوین ه توجر می گفتر

 نقش متنیدر فرا« خب»نمای  های گفتمان نقش -ب

در هفت نمونر در « خُب»نمای  : گفتمان( حفظ نوبت6)

 پیکره ایفاهنن ۀ ایح نقش بود. 

، یر هم استر  دارم. )یر بلتیی شتان ،   خُب( سرشتر: اِ، 13)

22:53:35) 
گفتح  هر نوبت سخح در مورد مذهور، گوین ه از تر  ایح

ی نما نوبت را برا دست ب ه  با استفاده از ایح گفتمان را از
 است. خود یفظ هرده

و « خیلر خُب»نمای  : شش نمونر گفتمانگیری ( نوبت2)

 در ایح نقش در پیکره مشاه ه ش .« خُب»

خواستم ماشینتو درست هنم.  ( موتوری: منو بگو می13)

)پن  تا پن ،  عصبانی ش م.خیله خُب خیله خُب صابر: 

22:1:32)  

از  گیری با استفاده در نمونا ذهرش ه، شاه  نوبت
 هستیم.« خیلر خُب»نمای  گفتمان

تنها برای معرسی « خب»نمای  : گفتمان( تغییر موضوع9)

رود، یعنی گوین ه با استفاده از ایح  هار می موضوع ج ی  بر
ده .  طور هامل تغییر می نقش موضوع هالم خود را بر ریز

تنها در یک مورد در پیکره ایح نقش را « خُب»نمای  گفتمان
 د.برعه ه دار

خواستی  تو هم میخُب ( قادر: ... جوش نزن، جوش نزن 15)

مثل قِزل امضا هنی تا از هار بیکار نشی تازه نتر  ایح 
گردونر تازه اگر ایح  اخوان موز ماره همیح روزا وسایلتو بر می
 (22:59:73هارو نکردیا از مردونگیتر. )عموجان هیتلر، 

نما  گفتمان گیری از ایح در شاه  سوق، گوین ه با بهره
 ده . طور هلی تغییر می موضوع بحث خود را بر

خُب و خیلر » :( عالمت شروع و خاتمة گفتمان0)

مجموعاً در پن  نمونر در پیکره تنها نقش شروع « خُب
 گفتمان را بر عه ه دارن .

، آقایون پاشیح بریم دادگتاه. )پتن    خیله خُب( همایون: 11)

 (22:37:33تا پن ، 

نقش شروع « خیلر خُب»نمای  در ایح نمونر، گفتمان
گفتمان را بر عه ه دارد؛ یعنی، گوین ه دریالی هر همر 

نما شروع بر  ان ، با استفاده از ایح گفتمان سکوت اختیار هرده
 هن .  گفتح می سخح

با شصت و نر مورد « خیلر خُب»یا « خُب»نمای  گفتمان
شوهش، باالتریح بسام  وقوع را هاربرد در پیکرۀ مورد استناد ایح پ

تک « خُب»نمای  دارد. یکی از دالیل بسام  وقوع باالی گفتمان
توان گفت هر  می« خیلر خب»هجایی بودن آن است )در مورد 

تنها نقش تأهی ی دارد(. دلیل دیگر ایح بسام  وقوع باال « خیلر»
ل  با توان یاست؛ زیرا انسان از ب و تو شناسی شناختی می را در زبان

هستن . « ب »و « خوب»شود، صفات  اولیح صفاتی هر آشنا می
مشتق ش ه « خوب»نیز از همیح صفت « خُب»نمای  گفتمان

 است؛ بر ایح اسا ، باالتریح بسام  وقوع را دارد. 
طور واضح  توان بر ( در زیر می1بر همک نمودار شمارۀ )
ای نم های ایح پشوهش گفتمان مشاه ه هرد هر براسا  داده

هنن ۀ ه ام نقش یا ریزنقش در گفتمان  بیشتر ایفا« خُب»
 روزمره است. 
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 «خُب»نمای  های گفتمان مقایسا نقش .2نمودار 
 

توان دریاست هر بیشتریح  با توجر بر نمودار سوق، می
در ریزنقش واهنش )سرصت برای « خُب»نمای  هاربرد گفتمان

تغییر موضوع پاسخ دادن( و همتریح هاربرد آن در ریزنقش 
 )معرسی موضوع ج ی ( است.

« خُتب »نمتای   های گفتمان الگویی هر برای تحلیل نقش
ای استتت.  در ایتتح پتتشوهش استتتفاده شتت ه، الگتتویی دوالیتتر

در هتتر دو الیتتا ستترانقش « خُتتب»نمتتای  بنتتابرایح، گفتمتتان
توان بتر ایتح    هن . اهنون، می نقش می بیناسردی و متنی ایفای
بیشتر در ه ام الیتر  « خُب»نمای  مانس ال پاسخ داد هر گفت

( 3هن . پاستخ ایتح ست ال در نمتودار شتمارۀ )      نقش می ایفای
 مشخص است:
نمای  آی  هر گفتمان ، چنیح بر می3 شمارۀ از نمودار

 بیشتر در سرانقش بیناسردی هاربرد دارد.« خُب»
 

 
مقایسا دو سرانقش بیناسردی و متنی در مورد  .9نمودار 

 «خُب»نمای  گفتمان

 گیری بحث و نتیجه

های مستخرج از سر سیلم  در ایح پشوهش، بر اسا  داده
عمو جان »و « یر بلیی شان »، «پن  تا پن »تلویزیونی 
در « خُب»نمای  های گفتمان ، بر بررسی نقش«هیتلر
ختر ش . پشوهشگران ایح زبانان پردا های روزمرۀ سارسی گفتگو
( مورد 7331ای برینتون ) نما را طبق الگوی دوالیر گفتمان

در هالم « خُب»نمای  بررسی قرار دادن  و دریاستن  هر گفتمان
سارسی دارای هفت نقش مختلف در دو سرانقش بیناسردی و 

نما بیشتر در سرانقش  متنی است. مشخص ش  هر ایح گفتمان
هن . عالوه بر ایح، بر اسا  ایح  نقش می بیناسردی ایفای

در گفتار روزمرۀ « خُب»نمای  پشوهش، بیشتریح نقش گفتمان
زبان سارسی نقش واهنش )سرصت برای پاسخ دادن( است. از 

نماها در گفتمان مح ود نیست و ایح  های گفتمان آنجا هر نقش
هنن ، ممکح  های زیادی را در گفتمان ایفا می عناصر نقش
های  تر، بتوان نقش های بیشتر و گسترده پیکره است با بررسی
 نما را پی ا هرد. دیگر ایح گفتمان
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هننت ه(، محمتود ابراهیمتی )هتارگردان(      گرامی، هیانوش )تهیر

 . ایران.یر بلیی شان (. 7335)
هنن ه(، یمی  ابراهیمی )هتارگردان(   اسالمی، محم علی )تهیر

 ایران. عمو جان هیتلر.(. 7335)
(. جنستتیت و تفتتاوت 7337اعلمتتی، منیتتشه و متتریم صتتبا  ) 

ت روزمترۀ  های گفتمانی در مکالما گفتمان: بررسی نشانر
سصتلنامر زبتان و ادب   زبتان.   سخنوران زن و مرد سارسی

 .11-1، 72، شمارۀ سارسی
پتن   (. 7331هنن ه(، تارا اوتادی )هارگردان( ) اس ی، سعی  )تهیر

 . ایران: هنر و تجربر.تا پن 
(. 7331هتتوهبی )بهنتتاز  و قاستتمی ادی، محستتحشتت ،داوری

 در زبتتان سارستتی: رویکتترد « اسشتتا»نماهتتای  گفتمتتان
شناستی   پشوهشتی زبتان  -علمی اسصلنامی. ش گ دستوری
 .71-3 ،1عی، شمارۀ اجتما
های بینتاسردی و متنتی    سرانقش(. 7335سام، مهرداد ) مشکیح

ارشت ،   ناما هارشناستی  پایاننماها در زبان سارسی.  گفتمان
 سینا. دانشگاه بوعلی

[VALUE] 

2.89% 
10.14% 10.14% 8.69% 

1.44% 
7.24% 

 (سرصت برای پاسخ)واهنش 
 (نشانر ارتباطی)واهنش 

 تأهی 
 یفظ نوبت
 نوبت گیری

 (موضوع ج ی )تغییر موضوع 
 عالمت شروع

فرانقش 

 بینافردی

72% 

فرانقش 

 متنی

28% 



 7331 تابستان، (3)پیاپی  اول ۀ، شماردورۀ دومشناسی اجتماعی،  زبان    11

های گفتمان در زبتان سارستی و    (. نشانگر7395م منی، نگار )
 .15-57، 5، شمارۀ سصلنامر پازن انگلیسی. 

نما،  ههح، مهرداد )زیر چاپ(. از صفت بر گفتمان نغزگوی

های  پشوهش ش گی هلما تازه در زبان سارسی. هاربردی
 شناسی تطبیقی. زبان

 انتشارات جاوی ان.. تهران: یاجی آقا(. 7332ه ایت، صادق )
 

Bazzanella, C. (2006). Discourse Markers in 

Italian: Towards a Compositional 

Meaning. In: K. Fischer, (Ed.). 

Approaches to Discourse Particles, (pp. 

449–464). Amsterdam: Elsevier. 

Blakemore, D. (1987). Semantic Constraints 

on Relevance. Oxford: Blackwell. 

Blakemore, D. (2002). Relevance and 

Linguistic Meaning: The Semantics and 

Pragmatics of Discourse Markers. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Blakemore, D. (2007). Or- Parenthicals, that 

is- Parenthicals and the Pragmatics of 

Reformulation. Journal of Linguistics, 43, 

311–339.  

Brinton, L. J. (1996). Pragmatic Markers in 

English: Grammaticalization and 

Discourse Functions. Berlin: Mouton de 

Gruyter. 

Brinton, L. J. (2008). The Comment Clause 

in English: Syntactic Origins and 

Pragmatic Development (Studies in 

English Language). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Brown, G. (1977). Listening to Spoken 

English. London: Longman. 

De Fina, A. (1997). An Analysis of Spanish 

bien as a Marker of Classroom 

Management in Student-Teacher 

Interaction. Journal of Pragmatics, 28, 

337-354. 

De Fina, A., D. Schiffrin, & M. Bamberg 

(2006). Discourse and Identity. 

Cambridge: Cambridge university press. 

Degand, L., B. Cornillie, & P. Pietrandrea 

(2013). Modal Particles and Discourse 

Markers: Two Sides of the Same Coin? 

In: L. Degand, B. Cornillie & P. 

Pietrandrea, (Eds.), Discourse Markers 

and Modal Particles, (pp. 1-18). 

Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins. 

Erman, B. (1987). Pragmatic Expressions in 

English. Stockholm: Almqvist & 

Wiksell. 

Frank-Job, B. (2006). A Dynamic- 

 

Interactional Approach to Discourse 

Marker. In: K. Fischer (Ed.), Approaches 

to Discourse Particles, (pp. 395-413). 

Amsterdam: Elsevier. 

Fraser, B. (1988). Types of English Discourse 

Markers. Acta Linguistica Hungarica, 38, 

19-33.  

Fraser, B. (1990). An Approach to Discourse 

Markers. Journal of Pragmatics, 14, 383-

395. 

Fraser, B. (1996). Pragmatic Markers. 

Pragmatics, 6, 167-190. 

Fraser, B. (1999). What are Discourse 

Markers? Journal of Pragmatics, 31(7), 

931–952. 

Furkó, B. P. (2005). The Pragmatic Marker: 

Discourse Marker Dichotomy 

Reconsidered: The Case of well and of 

course. Debreceni Egyetem: 

Bölcsészettudományi Kar, Debrecen 

dissertation. 

Grice, P. (1989). Studies in the Ways with 

Words. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

Gohl, C., & S. Günthner (1999). 

Grammatikalisierung von weil als 

Diskursmarker in der gesprochenen 

Sprache. Zeitschrift für Sprachwissenschaft, 

18(1), 39–75.  

Halliday, M. A. K. (1970). Language 

Structure and Language Function. In: J. 

Lyons (Ed.), New Horizons in 

Linguistics, (pp. 140-165). 

Harmondsworth: Penguin. 

Hansen, M. B. M. (1997). Alors and done in 

Spoken French: A Reanalysis. Journal of 

Pragmatics, 28, 153-187. 

Heine, B. (2013). On Discourse Markers: 

Grammaticalization, Pragmaticalization, 

or Something Else? Linguistics, 51(6), 

1205-1247. 

Holmes, J. (1995). Women, Men and 

Politeness. London: Longman.  

Hopper, J. (1991(. On Some Principles of 

Grammaticization. In: E. C. Traugott & B. 

Heine, (Eds.), Approaches to 



 10     در زبان سارسی« خُب»نمای  بنیاد گفتمان بررسی پیکرهسام:  یوسف آرام و مهرداد مشکیح

 

Grammaticalization, vol. I. (pp. 17-35). 

Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins. 
Hopper, P. J. & E. C. Traugott (2003). 

Grammaticalization, 2nd Edition. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Keller, E. (1979). Gambits: Conversational 

Strategy Signals. Journal of pragmatics, 

3, 219-238. 

Lenk, U. (1998). Marking Discourse 

Coherence. Tubingen: Narr. 

Levinson, S. C. (1983). Pragmatics. 

Cambridge: Cambridge University Press.  

Maschler, Y. (1994). Metalanguaging and 

Discourse Markers in Bilingual 

Conversation. Language in Society, 23, 

325-366. 

Muller, S. (2005). Discourse Markers in 

Native and non-Native English 

Discourse. Amsterdam/ Philadelphia: 

John Benjamins. 

Richards, J. C. (2011). Tactics for Listening: 

Expanding. Oxford: Oxford University 

Press. 

Schiffrin, D. (1987). Discourse Markers. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Schiffrin, D. (1994). Approaches to 

Discourse. Oxford: Blackwell. 

Schourup, L. (1985). Common Discourse 

Particles in English Conversation: Like, 

Well, Y’know. New York: Garland. 

Schourup, L. (1999). Discourse markers. 

Lingua, 107, 227-265. 

Siepmann, D. (2005). Discourse Markers 

across Languages: A Contrastive Study 

of Second-Level Discourse Markers in 

Native and non-Native Text with 

Implications for General and Pedagogic 

Lexicography. Abingdon and New York: 

Routledge. 

Svartvik, J. (1980). Well in Conversation. 

Studies in English Linguistics for 

Randolph Quirk, 5, 167-177.  
Thompson, G. (2004). Introducting 

Functional Grammar. Great Britain: 

Oxford University Press. 

 

 


