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چکیده
مقاله حاضر به واکاوی ابعاد مختلف نقشنمای گفتمانی آره/بله -نه در زبان فارسی میپردازد .برای نیل به این هدف از 180
فایل (حدود  30ساعت) از مکالمات تلفنی پیکرهی بیجنخان و دادههای دیگری همچون مکالمات دوستانه و مصاحبههای
رادیویی و تلوزیونی استفاده میشود .نقشنمای گفتمانی آره/بله -نه بر اساس الگوی سهگانه تراگوت ( )1982مورد بررسی و
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البته در اغل رخدادهای آره/بله -نه کارکرد سهگانهی مذکور توأما قابل مشاهده است .در همین راساتا میتاوان اساتد ل
کرد ظهور و بروز چنین کارکردهایی تا حد زیادی با روند دستوریشادگی و یاا طیفهاای تیییار معناایی (تراگاوت 1982؛
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 -1مقدمه
1996؛
بودهاناد (ناک.
زبانشناسان همواره مجذوب ماهیات معماگوناهی نقشنماهاای
شفرین .)2001 3نقشنمای گفتمانی آره/بله -نه 4شاید بتوان گفت یکی از این عناصر پیچیاده اسات کاه در
زبان فارسی تا به حال چندان مورد توجه پژوهشگران نبوده است .تلفیق دو کلمه قطبی آره/بله با نه (ایجاابی
و سلبی) در یک عبارت مطمئناً به پیچیدگی مسأله میافزاید بهطوریکه از نگاه منطق ترکی آن دو نااممکن
مینماید و شاید در نگاه برخی از مردم نیز یک ویژگی غیرعادی در زباان باشاد (ناک .توضای مااال  27در
انتهای بخش  .)5با این وجود در مکالمات روزمره شاهد رخدادهای متنوعی از آره/بله -نه هستیم .برای ماال
به مکالمهی زیر بنگرید که در آن آره -نه نقش جمعبندی موضوع مطرحشده به همراه بیان ذهنیت 5ساخنگو
را به عهده دارد.
 )1آقا :1چه خبر از علی آقا؟ چه کار میکنه با خانومش؟
آقا :2از اون روز تا حا تیییر زیادی کرده .هر روز پارک میبردش .باراش گال میخاره و رساتوران هام
میرن ...آره -نه علی آقا یه تیییراتی کرده.
ادعای اعلمی ( )2016مبنی بر اینکه عناصر نه/نه بابا دیگه آره/بله از رایجترین نقشنماها در زبان فارسی
هستند درکنار باهمآیی دو کلمهی قطبی آره/بله و نه در یک عبارت و کارکردهای متنوع آن اهمیت بررسای
را دوچندان میکند .لذا یک مطالعهی جدی و نظاممند در این زمینه میتواند مبناایی بارای مطالعاات آتای و
نظریهپردازی دربارهی نقشنماهای گفتمانی خصوصاً کاربرد معترضهای ایان عناصار و همینطاور مطالعاات
ردهشناختی باشد .از اینرو مطالعهی حاضر با فرض اینکه آره/بله -ناه یاک عباارت معترضاه و نقشنماای
گفتمانی در زبان فارسی است قصد دارد تا بهعنوان گامی آغازین باه جساتجوی جنباههای نامکشاوف ایان
عبارت بپردازد .برای نیل به این هدف ابتدا سعی میشود برخی از کارکردهای معترضهی عبارت آره/بله -ناه
را دستهبندی کرده و تحلیل نماید .برای تحلیل آنها از مفاهیم دستوریشدگی ذهنیت و بیناذهنیت 6بهره برده
است .در گام دوم رخداد این عبارت را با تمرکز به جایگیری و نوع کارگفت پارهگفتهای قبل و بعد از ایان
عنصر مورد واکاوی قرار میدهد .سؤال مهم این است که آیاا میتاوان باه ترکیا دو عنصار آره/بلاه و ناه
بهعنوان یک معترضه و یا حتی یک نقشنمای دستوریشدهی جدیاد در زباان فارسای نگریسات؟ در چناین
گفتماانی1

برینتاون2

« .1نقشنمای گفتمانی» در این مطالعه بهعنوان معادل  discourse markerو دیگر عبارات که در زباان انگلیسای وجاود دارد مانناد
 pragmatic particle, discourse connectives, etcانتخاب شده است .البته در زبان فارسی معادلهای دیگاری مانناد نشاانگر
گفتمانی و یا نقشنمای کالمی نیز مشاهده میشود.
2. L. J. Brinton
3. D. Schiffrin

 .4به علت قابلیت جایگزینی آره با بله در اغل رخدادها و کاربرد زیاد آره نسبت به بله و همچنین فراوانی نادر نه آره و نه بله در دادههاا
از این پس کل رخدادهای آره-نه و بله-نه نه-بله و نه-آره را بهطور خالصه تحت عنوان آره/بله-نه یا عبارات آره/بله-نه میآوریم مگر
اینکه جدائی این رخدادها در تحلیل ما مهم باشد.
5. subjectivity
6. inersubjectivity
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حالتی چه فرایندهایی توجیهگر پیدایش این ترکی هستند؟ پاسخ به ایان ساؤا ت میتواناد راه حلای بارای
توضی دوگانگی ماهیتی آره -نه باشد مبنی بر آنکه آیا این عبارت اساساً یک نشانهی پاسخ یا یک نقشنمای
گفتمانی است؟
ساختار کلی مقاله بدین قرار است .در بخش بعدی به چهارچوب نظری پژوهش اشااره مایکنیم .ساپس
روش تحقیق و نحوهی گردآوری دادهها مطرح میشود و در پی آن با تحلیل دادهها به بحا و نتیجاهگیری
کلی خواهیم نشست.
 -2دستوریشدگی و نقشنماهای گفتمانی
برخی محققین دستوریشدن را پدیدهای تاریخی و درزمانی تلقی میکنند (نک .هااردر 1و باوی .)2012 2در
این میان تراگوت 3و داشر )2002( 4و دافور ( )2007چند نقشی بودن همزمان نقشنماهای گفتمانی را مرتبط
و شاهدی بر فرضیههای درزمانی تیییرات زبانی میدانند که ناشی از فرایناد دستوریشادگی و ذهنیشادگی5
است .معمو ً ذهنیشدگی خود دربردارندهی دستوریشدگی و عاملی مهم برای آن تلقی میگاردد (تراگاوت
 .)1999یکی دیگر از عوامل تیییرات دستوری یا معنائی فشار و تأثیر یک بافت خاص حاکم بر یاک صاورت
زبانی است که باع میشود یک تضمن مکالمهای جدید -که معمو ً باا معنای اولیاه فاصاله دارد  -باه آن
صورت زبانی افزوده شود و در اثار تکارار متعاارف شاود (تراگاوت و کونیاگ191-192 :1991 6؛ برینتاون
 .)1996همین فرایند میتواند شکلگیری نقشنماهای گفتمانی از مقو ت نحاوی مختلفای از قبیال حاروف
ربط گروههای قیدی و حرف اضافهای و باه دنباال آن اکتسااب قابلیتهاای فرابنادی و فراگازارهای جدیاد
درزمانی را برای آن عناصر توجیه کند (فیشر .)2014 7برای نمونه شافرین ( )329 :1987اشااره میکناد کاه
یک قید ادات تعج یا یک عنصر قطبی مانند  yesکه توسط آن مشارکان کالم به سمت یاک گازاره میال
میکنند میتواند به سمت یک نقشنمای گفتمانی با نقشهایی همچون بیاان عقیاده و اطالعاات گساترش
یابد .چهارچوب دستوریشدگی با تمام موفقیتهایی که در تحلیل تیییرات زبانی کس کارد نتوانساته اسات
بهطور کامل و دقیق از عهدهی توجیه ساخت و رفتار نقشنماهای گفتمانی به شرح زیر برآید (اکامپو:2006 8
.)316-317
الف .حرکت نقشنما برخالف پیشبینی دستوریشدگی از سط دستور جملاه باه ساط دساتور گفتماان
است.
1. P. Harder
2. K. Boye
3. E. Traugott
4. R. Dasher
5. subjectification
6. E. König
7. K. Fischer
8. F. Ocampo
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ب .نقشنماهای گفتمانی بخشی از نحو جمله نیستند (حذف آنها بر دستوریبودن جمله اثر ندارد).
ج .اغل استقالل آوایی دارند.
د .نقشهای فرامتنی را ایفا میکنند.
ها .حوزهی معناشناختی -کاربردشناختی فراتر از جمله دارند (در مفهوم گزارهای جمله مشارکتی ندارند).
برای توجیه ویژگیهای مورد بح فوق و مسائلی از این دست هاینه 1و همکاارانش ( )2013باه ارائاهی
چهارچوب نظری تحت عنوان دستور کالم 2که متشکل از دو حوزهی دستور جمله 3و دستور معترضه 4اسات
اقدام کردند .دستور جمله مسئول صورت و معنی جمله و چینش اجزای آن همچون جمله بند گروه کلمه و
تکواژ به اضافهی عناصر پیوندی این سازهها به یکدیگر است و به مفااهیم گازارهای توجاه ویاژهای دارد .در
حالیکه دستور معترضه انگیزش تعاملی شناختی و کاربردشناختی دارد و به کااربرد زباان فراتار از جملاه و
دستور آن مینگرد .این محققین معتقدند که میتوان نقشنماهای گفتمانی را همچون ندائیها عبارات قالبی
(کلیشهای) تعامل اجتماعی سؤا ت ضمیمهای و اصوات در ذیل عناصر معترضاه قارار داد چاون آن عناصار
معترضه نیز مشخصات فوقالذکر را از خود نشان میدهند .عالوه بر این کارکرد نقشنماهای گفتمانی مانناد
عناصر معترضه عموماً ارتباط میان متن و موقعیت کالم 5است که مؤلفههای موقعیت کالم شامل سازماندهی
متن (کارکرد متنی )6تعامل سخنگو -مخاط (بیناذهنیت) و بیان دیدگاههای ساخنگو (ذهنیات) را برجساته
میکند (هاینه و همکاران .)155-206 :2013
عناصر معترضه اغل محصول فرایند عضوگیری 7هستند که به سه دسته کلی تقسیم میشاوند :عباارات
معترضه آنی 8عبارات معترضه قالبی/کلیشهای 9و در نهایت عبارات معترضه ساختمند( .10هاینه و همکااران
 .)2017عضوگیری یک راهکار ارتباط کالمی و یک فرایند ارتباطی -شناختی است که باه تباع آن برخای از
عناصر حوزهی دستور جمله مانند یک کلمه گروه بند یا هر تکه متنی دیگار وارد حاوزهی دساتور معترضاه
میشوند تا به رمزگذاری نقشهایی از گفتمان در آن حوزه بپردازند (هایناه و همکااران  .)2017ایان عناصار
استقالل آوایی معنایی و نحوی مییابند بهطوریکه در درون یاک گفتاه (پارهگفات) در حاشایهی آن و یاا
بهطور مستقل از آن میتوانند بهکار روند.
جدای از شباهتهای ذکرشادهی فاوق میاان نقشنماهاای گفتماانی و معترضاهها باین ایان عناصار و
معترضهها به خصوص موارد مفهومی آن تفاوتهای زیر برقرار است:
1. B. Heine
2. Discourse Grammar
3. Sentence Grammar
4. Thetical Grammar
5. situation of discourse
6. textual
7. cooptation
8. instantaneous
9. formulaic
10. constructional
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الف .به جای آنی بودن این عناصر نشانههای دستوری متعارف هستند.
ب .بهجای واجد محتوای مفهومی 1یا گزارهای بودن آنها معنای رویهای 2دارند یعنی نقشهای دستوری
کالمی مربوط به مؤلفههای موقعیت گفتمان را ایفا میکنند.
ج .بهجای ترکی پذیر بودن آنها اشکالی کوتاه ثابت و تیییرناپذیر دارند.
د .آنها شاید از نظر آوایی کاهش یافته باشند.
برای تشری این تفاوتها هاینه ( 2018و  )2013ایجاد نقشنماهای گفتمانی را حاصال دستوریشادگی
معترضهها در اثر تکرار و کاربرد زیاد این عناصر میداند .عناصار معترضاه در ایان زمیناه تیییراتای مییابناد
همچون معنازدایی 3تیییر در حالت صرفی (تبدیل از طبقهی باز به طبقهی بسته) از دستدادن ترکی پذیری
و تبدیل به یک واحد قالبی ثابت (مقولهزدایی درونی )4و از دسترفتن ماهیت آوایی و/یا صارفی (فرساایش.)5
این تیییرات از جملهی برجستهترین تیییرات در فرایند دستوریشدگی هستند که غالباً در ایجاد نقشنماهاای
گفتمانی مورد اشاره قرار میگیرند (نک .برینتون 62-61 :2010؛ کالتن باخ .)2013 6در این زمینه عموزاده و
نورا ( )1393ادعا میکنند که عبارت یعنی بهعنوان نقشنمای گفتمانی در زباان فارسای پاس از عضاوگیری
تحت فرایند دستوریشدگی در سط دستور معترضه به یک نقشنمای گفتمانی تبدیل شده است و به ایفاای
نقشهای سازماندهی متن نگرش گوینده و تعامل گوینده -شنونده در سط گفتمان پرداخته اسات .نکتاهی
دیگر آنکه با گسترش کارکردهای یک عنصر بهعنوان نقشنمای گفتمانی ممکن است معنی واژگانی اولیه یاا
گزارهای آن رنگ ببازد (استمن )1995 7و معنی کاربردشناختی بر معنی لفظای پیشای گیارد (آیمار.)2002 8
البته اگرچه شاید نقشنماها در محتوای گزارهای همیشه دخیل نباشند و همچنین از نظار دساتوری حضاوری
اختیاری داشته باشند اما آنها از نظر کاربردشناختی و متنی زمند و با ایجاد بافات ماورد نظار باه پاردازش
ذهنی مخاط در تفسیر گفتهی سخنگو و چگونگی تعبیر آن کمک میکنند (برینتون .)35 :1996
تراگوت ( )1982یک تقسیمبندی سهگانه را در تبیین کارکردهای منابع زبانی برمیشامرد :بخاش کاارکرد
گزارهای 9برای منابعی که زبان برای صحبت دربارهی چیزی به آنها متوسل میشاود؛ بخاش کاارکرد متنای
برای منابعی که جهت خلق انسجام بهکار رفته و اتصال گفتمان را سب میشوند؛ و بخش کارکرد فردی 10یا
1. conceptual
2. procedural
3. Desemanticization
4. Internal decategorization
5. erosion
6. G. Kaltenböck
7. J. Ostman
8. K. Aijmer

 .9نقش یا کارکرد گزارهای  propositional meaningبهکار رفته در این متن (برگرفته از تراگوت  )1982تقریباً معادل هماان معنای
مفهومی  ideational meaningدر هلیدی و حسن ( )1976است .بر خالف دیدگاه معناشناسی صوری تبیین این معنی یا نقاش الزامااً
به بافت وابسته است (نک .ینز .)1995
10. personal
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بیانی( 1بیان احساس) برای منابع زبانی که به منظور بیان نظارات و احساساات ساخنگو درباارهی رخاداد یاا
موقعیت مکالمه بهکار میروند .فردی بودن از نظر تراگوت ذهنیت و بیناذهنیت را شاامل میشاود .از ایان رو
اجزاء کارکردی تراگوت ( )1982در راستای همان نقشهای ادعاشده توسط هاینه و همکااران (-206 :2013
 )155یعنی سازماندهی متنای ذهنیات و بیناذهنیات میباشاند .تراگاوت ( )1982تیییار معناایی را ناشای از
ذهنیشدگی میداند .ذهنیشدگی وقتی رخ میدهد که ذهنیت در یک ساختار زباانی کدگاذاری شاود یعنای
وقتی یک شکل زبانی در فرایند تکمیلی خود کارکردی را برای بیاان ذهنیات کسا میکناد (وو.)2004 2
تراگوت ( )256-252 :1982ذهنیشدن عناصر زبانی در یک مسایر یکطرفاه میداناد کاه در آن حرکات از
کارکرد گزارهای عنصر به سمت کارکرد متنی و سپس (بینا)فردی شکل میگیرد (گزارهای( متنی) بیاانی
(بینافردی) .گاهی گذر از کارکرد گزارهای به بیانی یا بینافردی شاامل گاذر از کاارکرد متنای نمیشاود و لاذا
عناصری ایجاد میشود که دارای کارکرد گزارهای و بیانی (و نه متنی) هستند .این عامل توضیحی بر جوانا
معنیشناختی -کاربردشناختی دستوریشدگی است .تراگوت و داشر ( )2002با اشاره به وجود انعطااف در ایان
خط سیر سه گرایش معناشناسی -کاربردشناسیِ دستوریشدن را در قال طیفهای زیر میآورند.
غیرذهنی > ذهنی > بین ذهنی
مفهومی [ارجاعی یا گزارهای]> مفهومی-رویهای > رویهای
قلمرو عنصر زبانی درون گزارهای > قلمرو عنصر زبانی کل گزاره > قلمرو عنصر زبانی بر گفتمان
مبتنی بر شرایط صدق > غیر شرایط صدقی3
از این منظر چندنقشیبودن همزمانیِ نقشنماهای گفتمانی به فرضیات درزماانیِ تیییار زباان یعنای باه
فرایند دستوریشدن و ذهنیشدن مربوط میشود.
نورا ( )1394با استفاده از طیفهای گرایش تیییر معنایی در نظریهی معنایی تراگاوت و داشار ( )2002باه
بررسی همزمانی نقشنماهای گفتمانی یعنی حا با خره و ماالً و دستوریشدن آنهاا پرداختاه اسات و آن
نظریه را کارامد میداند .بوریج 4و فلاوری )2002( 5نیاز باهوجود کاارکرد گازارهای در کناار کاارکرد متنای و
(بینا)فردی (یا فردی) برای نقشنمای  yeah-noاشاره داشتهاند .در مطالعهی آنها استخراج میاانگین  3ماورد
از این عبارت از هر  2ساعت دادهی گفتاری و استخراج نمونههای تنها  15نفر از  72نفار ساخنگو حااکی از
1. expressive

زم به ذکر است که اصطالح بیانی و یا (بینا) فردی در این مقاله معادل نسبی بارای اصاطالح  expressiveدر تراگاوت ( )1982و یاا
اصطالح  interpersonalدر هلیدی و حسن ( )1976است که هر دو اصطالح تقریباً به یک مفهوم اشاره دارناد و مناسابات ذهنیتای و
بیناذهنیتی را شامل میشوند.
2. F. WU

 .3یعنی نقشنماهای گفتمانی به سب داشتن معنای رویهای بهماابه دستورالعملهایی برای درک جملهاند که معنی کاربردشاناختی آنهاا
تأثیری بر شرایط صدق میزبانشان نخواهد داشت.
4. K. Burridge
5. M. Florey
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جدید بودن این نقشنمای گفتمانی به عالوهی نوعی تنوع و ترجی فردی در کاربرد آن است .ماور)2007( 1
با تأیید نتایج آنها در انگلیسی استرالیایی بر ایفای همزماان نقشهاای ماذکور در اغلا رخادادهای عباارات
آره/بله -نه تأکید دارد .وی به غال بودن کارکردهایی همچون جمعبندی و ارزیابی برای ایان عنصار اشااره
میکند .لیگلدمن )2011( 2با اشاره به  205ماورد  yeah-noدر مقابال  34ماورد  no-yeahدر دادههاایش
کاربرد بیشتر  yeah-noرا ناشی از تمایل زبانمند به پاسخ مرج یعنی کاربرد نشانهی تأیید  yeahنسبت باه
نفی میداند.
 -3روش کار و نوع دادهها
مطالعهی حاضر اساساً یک پژوهش همزمانی و توصیفی -تحلیلی است که بر اساس چهارچوب دساتور کاالم
(هاینه و همکاران 2013؛ هاینه  )2013و طیف دستوریشدگی از اجزاء کارکردی ساهگانهی زباان تراگاوت
( )1982و همچنین طیفهای تیییرات معنایی تراگاوت و داشار ( )2002باه دساتهبندی کارکردهاای متعادد
آره/بله -نه و فرضیهی دستوریشدگی این عبارت میپردازد.
در پژوهش حاضر عمدتاً از دادههای گفتاری تلفنی استفاده شده است .این امر از آنروسات کاه دادههاای
گفتاری بیش از نوشتاری مشتمل بر عناصر معترضهای مانناد نقشنماهاای گفتماانی اسات (ناک .دیاک3
380 :1997؛ برینتون  .)241 :2008همچنین در مکالمات تلفنی چون افاراد یکادیگر را نمیبینناد از عوامال
زبانی مانند نقشنماهای گفتمانی برای رساندن مقصود خود بیش از سایر مکالمات گفتاری بهره میبرند.
در مجموع از دادههای تلفنی که مشتمل بر حدود  180فایل از پیکرهی بیجنخان -در مجموع حدود 30
ساعت گفتگو  -بود  26مورد توالی آره یا بله با نه پا یش شد .این فراوانی اندک نگارندگان را بر آن داشت تا
در جهت غنای دادهها از نمونههای دیگر مان جملاه یافات شاده از موتاور جساتجوگر گوگال ( 13ماورد) و
نمونههای پیکرهی اینجین اسکچ 12( 4مورد) بهره گیرند که در کناار  26ماورد اول در مجماوع  51نموناه را
تشکیل میدهد که برای مطالعهی مقدماتی حاضر کافی به نظر میرسد .احتما ت باهمآیی بله و آره با ناه و
تعداد رخداد (فراوانی) آنها در جدول ( )1مشاهده میشود.
آرهنه ( 27مورد)
بیجن -اسکچ آزاد
خان
9
9
9

جدول  ۵1 :1مورد باهمآیی مختلف آره و بله با نه
نهآره ( 4مورد)
بلهنه ( 19مورد)
بیجن-
خان
16

اسکچ

آزاد

1

2

بیجن-
خان
1

اسکچ

آزاد

2

1

نهبله ( 1مورد)
بیجن -اسکچ آزاد
خان
1
0
0

1. E. Moore
2. R. Lee-Goldman
3. S. Dik
4. SKETCH Engine
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در اینجا زم به توضی است که در بررسی درزمانی زبان در مورد کمیت و ثبات دادههای دورههای زمانی
قبل محدودیت وجود دارد .از اینرو قیاس( 1قیاس کل از جزء) مشکل است و عموماً از استقراء( 2استقراء جازء
از کل) در این رویکرد استفاده میشود که در آن محققین عمدتاً بر تمایلهای زبانی ذکر شاده در کاار ساایر
پژوهشگران نگاه میکنند و بر اساس آن و دادههای موجود دست به تحلیل و پیشبینای میپردازناد .در ایان
میان نظریهپردازی امری طبیعی محسوب میشود .لذا موارد ذکرشده در این تحقیقات گاهی به شدت فرضای
(نظری) هستند .تحقیق حاضر نیز از این جنبه مصون نیست و نویسندگان هایچ ادعاائی در زمیناهی صاحت
تمام نتیجهگیریهای خود بهویژه فرضهایی که ترتی دستوریشدگی درزمانی را نشان میدهد ندارد؛ اگرچه
مطالعااات زیااادی تمایاال اکااار زبانهااا را نساابت بااه ایاان ترتیا یااا جهتمناادی تأییااد میکنااد .بنااابراین
نتیجهگیریهای این مطالعه همانند دیگر پژوهشهای علمی در سایه تحقیقات آتای قابلات تعادیل رد و یاا
تأیید خواهد داشت.
3
نکتهی دیگر اینکه در تحلیل نمونهها از واحدهایی همچون گفته یا پارهگفت نوبت و واحد آوایی در کناار
هم استفاده شد .این امر باع انتخاب رخدادهایی شد که در آنها اجزای آره بله و نه هماراه شاده باا هام در
یک یا دو واحد آوایی ادا میشدند و یک کارکرد واحد یا مشارکتی را داشتند؛ اما رخدادهایی که اجزای همآیند
شدهی آنها در دو واحد آوایی و جداگانه تلفظ میشدند و دو کاارکرد مجازا داشاتند از بررسای خاارج شاوند.
نمونهای از موارد حذف شده مانند ( )2نشانگر اصالح آغاز غلط یا نمونه ( )3نشانگر برگردان جاواب محساوب
میشوند.
( )2آقا .1ساعت  2شده؟
خانم :1آره (پس ازنگاه به ساعت) نه نه مال اینکه هنوز نشده.
( )3معلم :تمرینرٌ نوشتی؟
دانشآموز :نه (پس از نگاه خشمآلود معلم و ترس از تنبیه) آره .ولی نیاوردمش.

 -4تحلیل انواع کارکردهای نقشنمای گفتمانی آره/بله-نه
در این بخش کارکردهاای زباانی فعالشاده توساط عباارات آره/بلاه -ناه تبیاین و دساتهبندی میشاود و
نمونههایی از هر کارکرد آورده خواهد شد .در موارد زم بافت موقعیتی برای تحلیل بهتر ذکر خواهد شد.

1. Induction
2. deduction
 .3طبق نظر دوبوا و همکاران (« )46 :1993یک واحد آوایی شامل امتدادی از کالم در یاک منحنای آهناگ )(intonation contour

است» .منحنی آهنگ یک الگوی خاص متشکل از نشانههایی همچون فرکانس آهنگ و یا تکیه در یک گفته است .این الگاوی خااص
مستقیماً با معنی مربوط بوده بهطوریکه یک گفتهی خاص مال آمدی میتواند با آهنگهای مختلف کارگفت امری ساؤالی یاا خباری
داشته باشد.
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 -1-4کارکرد گزارهای

در کارکرد گزارهای یک عبارت زبانی برای صحبت درباارهی موضاوعات و بیاان محتاوا و مفااهیم اساتفاده
میشود .این کارکرد نشاندهندهی درک سخنگو از مشارکان بح و موقعیت کاالم چاه در داخال و چاه در
خارج از آن موقعیت است (نک .برینتون  .)1996در اینجا عبارات آره/بله -نه یک معنی ارجاعی دارند کاه در
بافت زبانی پایه گرفته است و لذا ضمن اشاره به آن جزء گزارهای آن را مورد توافق یا مخالفت قرار میدهناد.
در ذیل نمونههایی از این کاربرد آمده است.
( )4خانم :1خ برنامهها چی رو پخش میکنن؟ برنامههای تلویزیون همینآیی که برا ما نشون مایدن
برا شمااَم همینه؟ هیچ فرقی نمیکنه؟
خانم :2بله نه همینه هیچ فرقی نمیکنه همون شبکه استان تهرانام برنامههاشو پخش میکنه.
( )5آقا :1من میخواستم ببینم که قفل در حیاطی رو آقای قاسمینا میتونن چیز کنن یا اینکه نه ما بایاد
تهیه کنیم؟
آقا :2بله نه قفل در حیاطی داریم براتون میگیریم از اینجا.
همآیندی بله -نه در مواردی همچون ( )4و ( )5با از نوعی کارکرد گزارهای برخوردارند که با کاربردهای
این عناصر بهعنوان اداتی که نشانگر پاسخ ساده هستند تعامل نزدیک دارند .در این نقش ساخت این عباارات
شاهدی بر احتمال وجود نشانهی پاسخ دوگانه (شفرین  )329 :1987است که بر اساس آن دو جزء آره/بله و
نه جداگانه با ارجاع به دو گزارهی گفته (یا گفتههای) قبل آنها را مورد توافق و یا مخالفت قرار میدهند .مااالً
در ( )4و ( )5بله تأییدکنندهی یک سؤال و نه نافی سؤالی دیگر است .در چنین کاربردی بله و نه گاهی در دو
واحد آوایی مجزا ادا میشوند.
با وجود این یک توصیف یکدست و نظاممند باید بتواند از عهدهی تبیین گفتمانهایی برآید کاه بارخالف
موارد فوق قابل تقسیم به دو بخش مجزا و تناظر جداگانهی آنها با آره/بله و نه باشد .در موارد بررسای شاده
اغل هر دو عنصرِ سازندهی آره/بله و نه مانند یک واحد کل جهاتگیری مفهاومی یکساان باه گزارههاای
بیانشده دارند و عموماً با تشکیل یک چهارچوب مشارکتی نقش واحادی را در کاالم ایفاا میکنناد .در ایان
موارد تعیین کارکرد گزارهای (ارجاعی) واحد آره/بله -نه یعنی اینکه در کل نقاش توافاق یاا مخالفات را باا
گزاره(های) قبل برساند توسط بافت و از راه کاربردهای کالمی آن ممکن میشود .یعنی در این نوع رخدادها
 برخالف ماالهای ( )4و ( - )5باا در نظار گارفتن آره/بلاه -ناه باه تنهاائی تعیاین کاارکرد گازارهای آنبهصورتیکه بیانگر ارزش موافقت یا مخالفت با گزاره(های) قبل باشاد امکانپاذیر نیسات و بارای تعیاین آن
ارزش باید از تحلیل بافت گفته(های) حول آن عبارات -به خصوص عبارات بعد از آنها  -یااری جسسات .ایان
تعیین محتوای معنایی گزارهای تحت تأثیر بافات خاود مشخصاهی مشاترک عباارات آره/بلاه -ناه و ساایر
نقشنماهای گفتمانی است .به نمونههایی از این موارد در ادامه توجه کنید:
( )6خانم :1پهلوهاشو ما با همین دستگاههای غرکننده کاه باه پهلوهاای ایان بساتیم چاون شاکمش
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سزارین بود دیگه.
خانم :2بله.
خانم :1چیز نکردیم.
خانم :2ویبراتور دارند دیگه لرزش خاص؟
خانم :1بله -نه با اون کار نکردیم.
( )7آقا :1اما گفتی که میتونی بری شکایت کنی!
آقا :2آره -نه ارزش نداره.
در موارد ( )6و ( )7سخنگو گزاره بیانشدهی کلی مخاط را تأیید میکند اما پاسخش به سؤال یا گفتاهی
وی منفی است .ماالً در ( )6شنونده با گفتن بله وجود لرزش را در دستگاههای ویبراتاور تأییاد میکناد ولای
چون از آن دستگاه استفاده نکرده است با آوردن نه به دنبال بلاه اساتفاده از آن را انکاار میکناد .در ( )7نیاز
توانائیش برای شکایتکردن با آره/بله تأیید میشود اما مخالفت نهاائیش باا آوردن ناه و توضای پاس از آن
اعالم میشود .در این گونه موارد کاربرد آره/بله -نه گزارهای به منظور رفع سوءبرداشت مخاط اسات چاون
آوردن بله یا نه به تنهائی میتواند به اشتباه گمان مخالفت با گزاره یا موضاوع کلای را بارای وی باه هماراه
داشته باشد .در این موارد بافت زبانی پس از آره/بله -نه برای تعبیر صحی زم است .گااهی تعبیاری کاه از
نقش آره/بله -نه در این موارد میشود حاوی اصالح سریع خطا یا رفع کجفهمای مخاطا در درک گفتاهی
فرد قبلی یا برداشت وی از موقعیت است یعنی این فرض یا استنباط غلط مخاط است کاه رد میشاود ناه
محتوای گزارهای سخنش .بهطور خالصه تعبیر این کارکرد آره/بله -نه بدین گونه است که «من گفتم الف را
ولی نه من منظورم در واقع ب بود» و یا اینکه «من شنیدم (کالم شما را) اما با شما موافق نیستم».
اندره )2005( 1با ذکر این دو تعبیر برای  Oui nonدر فرانسه آمدن نشانهی تأیید  Ouiقبل از نفی non
را ابزار آمادهکردن شنونده برای دریافت پاسخ منفی برای اصاالح ادراکاش یاا درک مخالفات ساخنگو باا او
میداند .وی اظهار میکند بیان این عبارت نشانگر تأییاد مخاطا و درک نیاات وی و برقاراری صامیمیت
است نه توافق با گفتهی وی .در واقع در اینجا با کارکرد (بینا)فردی و رعایت مالحظات کاربردشاناختی ادب
مواجه هستیم که بنحوی میتواند نشانهی حفظ فاصله با مخاطبین باشد .ماالهاای فاوق هام مانناد اغلا
نمونههای بعدی این تحقیق گواهی بر چند کارکردگونگیِ همزمان یک رخداد از آره/بله -نه یعنای هماینادی
چندین کارکرد میباشد.
در موارد ذیل سخنگو از عبارت آره/بله -نه ضمن بروز دادن کارکرد گزارهای توافق یا مخالفات همزماان
برای تأکید بر توافقش با مخاط  -یعنی عامل بیناذهنیت( -مانند  )8و یا تأکیاد بار گفتاهی خاودش یعنای
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عامل ذهنیت (مانند  9و  )10استفاده میکند:1
( )8خانم :1آره ا ن ماالً کرمانشاهِ ما میبینی از توی هر خانواده اگه چهار تاا جاوان دارناد (بلاه) مااالً
میبینی دوتاش هم معتادند (آخ آخ) اصالً به طرز میبینی خیلی ناجوریاند (بله) هستند اینا کاه پادر و ماادرا
هیچ کاری هم اصالً نمیتوانند براشان بکنند.
خانم :2بله -نه واقعاً هم همینه یعنی من فکر میکنم اگه کسی تو این راه بره برگشتش (بله)؛ واقعاً حا
دیگه چهجور ارادهای اون طرف داشته باشه که بتونه ماالً برگرده از این راه.
( )9آقا :1غذا خوب بود؟ بهت خوش گذشت؟
آقا :2آره -نه نه خیلی خوب بود.
( )10مکالمهی دو خانم در مورد مزاحمتهای تلفنی و تلفنهای جدید شمارهانداز.
خانم ... :1ماالً هر کس که شمارهی خاص خودش رو داره میافته.
خانم :2بله بله -نه میگم چون تو تهران هم همینه .چند تا از منطقههای تهران هستش که اینجوری...
در ( )8همراهی معترضههای واقعاً و همینه در کنار بله -نه بر تأکید موضوع افزودهاند.
ماالهای فوق نشان میدهد که گزارهی بعد از آره/بله -نه میتواند مانند ( 9و  )10دارای ارزش ایجابی و
یا (مانند  )6ارزش سلبی باشد .همچنین گزاره قبل از آن نیز میتواند مانند ( 9و  )10دارای ارزش ایجابی و یا
مانند ( )8دارای ارزش سلبی باشد .همچنین مانند ( )6دلیلی بر یکسانی ارزش بین دو طرف وجود ندارد.
بهطور خالصه ما با دو آره/بله -نه گزارهای با دو کارکرد موافقت و مخالفت روبرو خاواهیم باود .در تبیاین
آره/بله -نه توافقی مانند ( )9میتوان گفت که در این عبارت نه تأکید بر توافاق انجامشاده توساط آره/بلاه را
دارد و نافی هرگونه فرض مخالفت با مخاط است و به عالوه وجود هرگوناه نشاانهی شاکی را نسابت باه
موضوع برطرف میکند .در حالیکه در تبیین آره/بله -نه مخالفتی مانند ( )6بایاد گفات کاه آره/بلاه در کناار
تأیید حرف مخاط بار کمکردن کنش مخالفت سخنگو توسط عنصر نه را به دوش میکشد و در این حالات
آره/بله مقدمهای بر یک گفتهی منفی است که مبین مخالفات باا گفتاهی قبال میباشاد .ماوارد بیشاتری از
آره/بله -نهی مخالفتی در  3-4میآید.
تکرار آره/بله یا نه ماالً به شکلهای آره/بله آره/بله نه یا آره/بله نه نه نشانهی تأکید بر توافق یا مخالفات
با گفته یا نظر مخاط است که میتواند بیان ذهنیت و بیناذهنیت در کالم باشد که نموناههای آن در ( )9و
( )10مشاهده میشود .البته راهکار تکرار میتواند نوعی پرکننده گفتمان محساوب شاود کاه باه ساخنگو در
پردازش تولیدی و یا به مخاط در پردازش ادراکی -شناختی کالم کمک میکند (کریساتنفلد و همکااران2
 )1991و یا حتی نشانهی هیجان مخاط در بیان توافق و مخالفت خود با گفتهی قبل باشد .گاهی این تکرار
مانند ( )2در پی تصحی خطای آغازین رخ میدهد؛ جائیکه ماالً پاسخی که قرار بوده با ناه شاروع شاود باا
 .1برای جلوگیری از حجم زیاد مقاله برخی نوبتهای کوچک مشارکان بح جداگاناه نیاماده و درون پرانتاز در نوبات مشاارک دیگار
میآید.
2. N. Christenfeld
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آره/بله آغاز شده و لذا با گفتن چند نه منفی بودن پاسخ برتری مییابد.
همانگونه که در جدول( )1دیدیم رخداد ترکی آره یا بله و نه بهصورتیکه نه قبل از آره بیاید مال نه آره
یا نه بله نادر است و تنها پنج مورد از میان  51رخداد ما را شامل میشود .جال آنجاست که سه مورد از پنج
مورد فوق کارکرد گزارهای توافق داشتند که در ( )12( )11و ( )13میآید .دو مورد دیگر کارکرد گازارهای باه
همراه (بینا)فردی با مضمون عدم تمایل به دادن پاسخ (مانند  )25یا شک و تفکار در پاساخدهی (مانناد )29
داشتند (ماال  29و  25در قسمت کارکرد (بینا) فردی آره/بله -نه در  3-4میآید).
( )11منشی :میخواستم بگم که دانشاجوها ایان هفتاهرٌ نمیاناد .یاه وقات پانشاید بیایاد! اگاه جاایی
برنامهریزی کردید برید.
استاد :نه -آره بچهها که همون هفتهی قبل هم ناقص بودند.
( )12مکالمهی بین دو خانم در مورد مناس نبودن زمستانها برای رصد ستارهها
خانم :1من یه توصیه میکنم زمستون هیچ وقت نرو.
خانم :2زمستونها.
خانم :1آره میدونی چرا؟ چون اینقدر آسمون ابر و طوفان و باده و تا میآیی تلساکو مساتقر کنای بااد
مییاد اون منطقه هم حالت کویر داره  ...یه بادی مییاد و میزنه تپی این تلسکو رو میاندازه پائین ...
خانم :2نه -آره.
( )13مکالمهی چند دوست در یک گروه گفتگوی اینترنتی در مورد یک تبلیغ
ساسا :بچهها جدیداً این تبلییات بانک «تات» رو دیدین؟ خیلی سوژهی باحالیهها!
فافا :راس میگی؟ نه بابا مگه میشه؟ اخه تات؟
ماما :نه -آره میشه .من خودم اون روز تو اینترنتم تبلییشو دیدم یه مردیه که ...
در این ماالها نه پاسخ توافق با یک گزارهی منفی (در  11نرفتن استاد و در  12نرفتن زمستانها به کویر)
یا نفی یک پیشفرض (در  13این فرض که نمیشود این بانک تبلیغ کند) در گفته(های) قبل است و آره/بله
نشانهی توافق کلی با بح یا گفتهی مخاط و یا تأیید و تأکید گفتهی قبلی یا بعدی سخنگو است.
 -2-4کارکرد متنی

اگرچه با قدری تأمل ردپایی از مفاهیم گزارهای توافاق یاا عادم توافاق باهطور عینای یاا تلاویحی در اغلا
رخدادهای عبارات آره/بله -نه جریان دارد اما باید گفت که تنها با ارجاع به این مفاهیم اولیه نمیتوان همهی
کارکردهای این عبارات را توجیه کرد .برخی از رخدادهای این عبارات کارکردهای متنی دارند که اغل شامل
انسجام و ارتباط بینمتنی درک گفتهها بر پایهی یکدیگر و بر پایاهی بافات غیرزباانی دمدسات و همچناین
جهتدهی در کالم میباشد .این ارتباط متنی میتواند بهصورت خرد/محادود 1در باین گفتاههای مجااور یاا
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کالن/گسترده 1در بین محدودههای وسیعتر کالم برقرار شود .از مصادیق دیگر کارکرد متنی نشاانهای بارای
آغازگری و اتمامبخشی به موضوع گرفتن یا تحویل نوبت پرکنندگی سکوت برای حفظ نوبت تصحی گفته
مرزبندی آغازگری اطالعات جدید نشانهی رسیدن یا راهنمای رسیدن به تضمن مکالمهای موجاود در گفتاه
است و همچنین نشانهی برقراری اتصال به اصول همکوشی مکالمه همچون اصل ارتبااط کاه در آن ترتیا
گزارهها در استنتاج و رسیدن به هدف کلی متن دخیل است .در کارکردهای متنی اغل مخاط پس از بروز
عالمتی دال بر دریافت سخن و توجه به مشارکت سخنگوی قبل به بیاان گازارهی جدیاد از طارف خاود در
تکمیل موضوع میپردازد (نک .تراگوت  1982و برینتون .)37 :1996
در ذیل مصادیقی از کارکردهای متنی آره/بله -نه میآید.
( )14خانم :1فقط تبلییات اینجا تو تبریز فقط تبلییات شده دیگاه آره وام مایدیم .اون روز گفتناد وام
میدیم .گفتم ببینم چهجوریه واسهی خرید خونه واسهی اشتیال .میگه واسهی تهران اومده اگه تصوی شاد
مجوزش رو میفرستند شهرستانا.
خانم :2بله -نه من رفتم برای اشتیالزائی فنیحرفهای اصفهان میگم ببخشید آقا این جریان وامهاتون
چیه؟ میگه که ما ا ن بودجه نداریم دستورالعمل جدید نداریم خالصه هیچ پولی نداریم...
در مورد فوق آره/بله -نه نشانهی بسط موضوع است .این کاار بهواساطهی آوردن یاک مااال و برقاراری
ارتباط محدود بین گزارههای مربوط صورت گرفته است.
در اینجا سخنگو ضمن تأیید دریافت گزارهی مخاط گزارهی جدیدی را در راستای موضوع ذکر میکند.
گاهی پس از نشان دادن توجه به مشارکت مخاط و دریافت یا تأیید سخن وی بخشهایی از گفتههای
قبلتر که در راستای موضوع اصلی بوده است از سرگرفته میشود .ایان ازسارگیری موضاوع یعنای برقاراری
ارتباط مجدد با موضوعِ اصلی و اولیهی کالم خالق یک انساجام کالمای گساترده باین نوبتهاای مکالماه
میشود .در ماال زیر آره/بله -نه عالوه بر از سرگیری موضوع صحبت سخنگو را برای درک بهتار مخاطا
طبقهبندی و مرحلهبندی میکند.
( )15آقا ... :1پس گفتی این شبکهی فرهنگ هنوز چیزه اون برنامهی کتاب خونی رو داره؟
آقا :2نه اون برنامهی کتابخونی رو نداره فکر کنم.
آقا :1معمو ً شبا ساعته یه رب ...
آقا :2نه من شبا گوش نمیکنم معمو ً حول و حوش ساعت از صب تا سااعت یاازده یاازده و نایم ایناا
گوش میکنم.
آقا :1خ پس محدود گوش میکنی( .آره) محدود گوش میکنی.
آقا :2بعدشم حا اخبار گوش میکنم تو ماشین که دارم حرکت میکنم در حین اینکه دارم کارمو انجاام
میدم (بله) اخبار و این اطالعات و فرهنگی هنری علمی اینارم میگیریم کاه (آهاان) دیگاه درساته کاه
1. global
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کارمون تو خیابوناست و اینا ولی خ زیادم دور از جامعهام نباشیم.
آقا :1شوفر بیابونی؟
آقا :2نه قربان.
آقا :1آهان آخه میگی صب ماشینم و نمیدونم ...
آقا :2نه خ من مهندس هستم؛ مهندس (آهان) هستم(.آهان) آره.
آقا :2خ به سالمتی (خواهش میکنم) موفق باشی .آره -نه این برنامههاشاو مایگم حاا نمایدونم
عالقه داری یا نه ولی من میگم با این کتابخونیشون خیلی کتابای روز جهان و حا چه اونایی که قدیمی
بود مال نویسندههای درجهی یک و اینو میشستم میخوندم ...
در ( )16آره/بله -نه نشانهی صورتبندی مجدد و تکمیل گزاره است و در ( )17عامل خوداصالحی اسات.
در کارکرد خوداصالحی یا نشانهی تأمل و درنگ نقشنماها عموماً درمیان گفتهی ساخنگو میآیناد (فیشار
.)2014
( )16مکالمهی دو خانم در مورد تربیت بچهها
خانم :1ماالً گاهی اوقات هم که باباش میگه میگم نه نباید این حرفس بزنی .خوب یه وقت ماالً میبینی
بدترِ خوب یا نخونده یا چی وقتی که ماالً باهاش دعوا کنی یا چیز کنی اونوقت این.
خانم :2دلسرد میشه.
خانم :1آره -نه دلسرد میشه موقع ماالً خوب این دلهره داره بازم دیگه.
( )17آقا :1یک مترو ا ن دارن میکشن میبرن به سمت خلیجفارس و از بندر لنگه؛
آقا :2درسته.
آقا :1بله -نه بندر گناوه معذرت میخوام
در ( )18آره/بله -نه نشانهی جمعبندی گفتههای مشارکان بح است و باع انساجام گساتردهی متنای
میشود که در اینجا در مورد استخدام نیروهای جدید تربیت بدنی است .ایان آره/بلاه -ناه میتواناد نشاانهی
پایانبخش موضوع یا مکالمه باشد که همراه با جل توجه و تأکید بر قسمتی از متن کارکرد فردی نیز یافتاه
است.
( )18خانم ... :1اینا اصالً از هر لحاظ بگی شنا ژیمناستیک بدنسازی کاراته همشون فولن .ایناا دوره
دیدن .خالصه حا اینا با ما همکاری میکنن.
خانم :2خدا رو شکر.
خانم :1ما ازشون راضی هستیم.
خانم :2خدا رو شکر.
خانم :1خدا ازشون راضی باشه.
خانم :2بله -نه مهم اینه که واقعاً بازدهی کالس رو خوب مشخص دیگه.
خانم :1بله.
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گاهی گوینده با ذکر آره/بله -نه تقابل خود را در مورد فرع یک موضوع مشترک با مخاط بیاان میکناد
که در اینجا به نوعی باع بیان اطالعات جدید و جل توجه نیز میشود.
( )19مکالمهی بین یک دانشآموز (دختر) با مادر دانشآموز دیگر.
خانم :1همون ماالً [والدین من] برنامهریزی برای مسافرت میکردن خوب به هر حال آدم مشیول میشاه
فکرش که حا امتحانا زودتر تموم بشه بره مسافرت (بله) تا اون مدت به نظر من بهشون میگفتم جلوی من
حرف از مسافرت و این چیزا رو نزنین که من بخوام هوایی بشم.
خانم :2بله -نه حا ما هم هر موقع بچهها میگفتن میگفتیم نه! حا من میگفتم فعالً تا امتحانااتون
تموم بشه...
آره/بله -نه میتواند مانند ( )20مرتبطدهندهی گفته با پیشفرض یا اطالعات ایجادشدهی قبلی باشد.
( )20خانم :1بچههای ا ن باز یه مقدار سعی میکنن خودشونس به یکای از رشاتههای هنار بچسابونن.
حا هرچیام که دارن میخونن و (آره آره) هر کاری دارن میکنن.
خانم :2آره -نه بعدشم پیگیرترند جدیترند .بعد یه مقدار از لحااظ هوشای نسال باه نسال های عاوض
میشن دیگه.
کارکرد متنی با ایجاد و حفظ رابطه بین نوبتهای بح و بین مشارکان بح باع انساجام متنای و باه
دنبال آن همبستگی فردی میشود که خود شاهدی بر رعایت بیناذهینت در کالم نیز خواهد بود .هماین امار
باع تکرار این نوع رخداد در میان مشارکانی میشود که یکدیگر را خوب میشناسند و دارای مشخصه(ها) یا
اطالعات مشترک پیشین زیادی هستند .نمونهی آن تکرار در مکالمهی ذیل بین دو زن با تفکار و اطالعاات
مشترک در مورد شیل زنان دیده میشود.
( )21خانم :1آره خانما چون معمو ً آقای خودشونن دلشون میخواد سرکارم که میرن هیشکی بهشون
دستور نده.
خانم :2آره -نه دیگه .ماالً هر موقع دوست داشتن.
خانم :1ولی خوب شیل آزاد مورد خیلی خوبیه برا خانما
خانم :2بله .اصالً کاری به کسی نداره.
خانم :1خودشون خانم خودشه (بله) مسئول کاراشم خودشه
خانم :2بله خیلی خوبه.
خانم :1هیچکی نیست بهش بگه انجام دادی ندادی؟
خانم :2آره-نه دیگه کاراشو ...
به عالوه آره/بله -نه میتواند (مانند  )21نشانهی گرفتن نوبت یا (مانند  )22تحویل دادن نوبت باشاد کاه
در تحویل دادن نوبت سخنگو مخاط را برای ابراز یک واکنش یعنی ورود باه نوبات بحا یاا دادن پاساخ
تهیج میکند .در حالت تحویل دادن کالم نقشنماها عموماً در پایان گفته میآیند (فیشر .)2014
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( )22تکگویی یک نویسنده
بازم دست به قلم البته نه دست به کیبسرد شدم که یه کاری بکنم میپرسی چی کار؟ خیلی دلت میخواد
بدونی آره نه؟
کارکرد متنی آخری که از آره/بله -نه در این بخش ذکر میشود نشانهی شکلگیری اساتنباط مخاطا از
تضمن موجود گفتهی قبل است که در ماال (( )8از بخش کارکرد گزارهای) یا مورد ( )23ذیل قابال اساتنباط
است.
( )23الف .وقتی تو یه بیمارستان آموزشی دولتی این همه از ملت پول میگیرن  ...یعنی اگه یکی ناداره
باید بمیره؟
ب .خ آره -نه! خدایی اگر کسی شصت و خردهای سال زندگی کنه و از دوران کاودکی تاا حاا جاون
بکنه و کار کنه و حا بعد این همه تالش و سختی سه میلیون پول نداشته باشه؟!
 -3-4کارکرد (بینا) فردی یا بیانی

عبارات آره/بله -نه به غیر از کارکردهای گزارهای و متنی کارکرد کاربردشناختیِ (بینا) فردی هام دارناد کاه
این کارکرد عمدتاً مشتمل بر بیان ذهنیت و یا بیناذهنیت در کالم است .در انتقال ذهنیت ساخنگو از برخای
منابع زبانی برای انتقال هویت ادراک نظرات احساسات توقعاات یاا ارزیابیهاای خاود درباارهی اطالعاات
تبادل شده در بح مشارکان بح رخداد یا موقعیت مکالمه استفاده میکند .در پدیده بیناذهنیت سخنگو از
عناصر زبانی برای ایجاد یا حفظ ارتباط بینافردی بهره میبرد .اغل ارتباط در میان مشارکان بح برپایاهی
اتصال گفتمان به دانش پیشفرض مشترک آنها و درک اطالعات ارائهشادهی جدیاد شاکل میگیارد (ناک.
تراگوت  )1982که نمونهی آن در ( )21ارائه شد.
در کارکرد (بینا) فردی سخنگو از عباارت آره/بلاه -ناه بارای ایفاای نقشهاای کاربردشاناختی از قبیال
طفرهرفتن/احتیاط 1استفاده میکند تا با کمکردن میزان قطعیت سخنش مصونیتش حفظ شود و با تخفیاف و
یا تلطیف کنش گفتهاش تهدید وجهه 2مخاط را به حداقل برساند و به ایجاد یاا تقویات صامیمیت باا وی
بکوشد .با توجه به بافت گفته این نقشها خود از کارکردهای فرعی متنوعی برخودار میشاوند مانناد تعاارف
مخالفت غیرمستقیم یک مطل یا توافق ضعیف با آن و یا پذیرش معذرتخواهی .در مااال ذیال طفارهرفتن
بیانگر مخالفت ضعیف یا غیرمستقیم با یک است.
( )24آقا :1دلستر چی چی خریدی؟
آقا :2هلو.
آقا :1هلو؟! خوب آره -نه هلو هم خوبه  ..ولی اگه بشه عوضش کنی خیلی بهتره.
آمدن آره/بله در عبارت آره/بله -نه بهعنوان نشانهی ارزیابی ظاهری مابت در ابتدا و قبل از بیاان حقیقات
1. hedging
2. face treat
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منفی توسط نه سب میشود که آره/بله در ابتدا بار منفی انکار مخالفت یا انتقاد را از نه بردارد .در اینجا فارد
با طفرهرفتن یعنی بیان غیرمستقیم مخالفت خود از بار کنش مخالفت و تهدید شأن مخاط میکاهد .آمادن
نشانهی تأیید ظاهری توسط آره/بله قبل از نشانهی مخالفت توسط نه به نوعی بازتاب کالم ویرزبیکا:1991( 1
 )79است که «بیایید توافق کنیم که مخالفت کنیم».
در اینگونه موارد مفهوم گزارهای مخالفت با ماهیت طفرهرفتن همراه میشود و لاذا کاارکرد گازارهای باا
کارکرد (بینا)فردی توأم میشود .زبانمند گاهی در رخدادهایی همچون ( )24و ( )26از عبارت ترکیبی آره/بلاه
اما بهعنوان تنوع آزاد 2برای آره/بله -نه استفاده میکنند .در آنجا آره/بله و اما همان کارکرد اجازای آره/بلاه و
نه را دارند یعنی مالحظهی مابت کالم مخاط قبل از بیان عبارت دال بر مخالفت خود و آمااده کاردن وی
برای شنیدن مخالفت.
گاهی فرد مایل به ادامه دادن یک موضوع نیست که در آنجا آره/بله -نه میآورد تا از پاسخگویی مساتقیم
به سؤا ت طفره رود.
( )25الف :پدرجان آقاپسرتون ازدواج کرده؟
ب .آره -نه!
الف .آره یا نه؟
ب .نه -آره!
الف .یعنی چی؟
ب( .سرش را نزدیک می آورد و آرام میگوید ):آره  ...ولی آخه دوسش نداره میخواد طالقش بده  ...شاید!
در ماال فوق پیرمرد برای شرمنده نشدن مایل به پیگیری بح با این موضوع نیست .وی این امر را با
طفره رفتن از دادن جواب صری به سؤال و همچنین ذکر آهستهی دلیل برای مخاط نشان میدهد.
فروشندگان نیز گاهی در تعاملشان با مشتری از کارکرد بیانی یا (بینا)فردی آره/بله -نه بهره میبرناد و آن
موقعی است که فروشنده درخواست مشتری را با ابراز یک پیشنهاد از طرف خود رد میکند .در اینجا فروشنده
با گفتن آره/بله ابتدایی تأیید و درک خود را از گفتهی مشتری نشان میدهد و بار رد درخواست مشاتری کاه
توسط نه بعداً ایجاد میشود را میکاهد.
( )26آقای مشتری :می گم مال اینکه اون شامپوهای قبلی بهتر بود بیشتر کاف میکارد .از اوناا باهام
بدید.
خانم فروشنده :درست میفرمائید .آره -نه این مارک هم خوبه شما ببرید امتحان کنید حتماً خوشتون
مییاد.
گاهی زبانمند در هنگام تعارف از آره/بله -نه استفاده میکنند .این رخداد بیشتر زمانی به چشام میخاورد
که فردِ مورد تمجید که همه توجهها به او معطوف است تحت فشار روحی و روانی قرار میگیارد بارای کام
1. A. Wierzbicka
2. Free variation
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اهمیت جلوهدادن نقش خود در موفقیتش از عامل(های) دیگری که در موفقیت وی دخیل بودند نام میبارد.
بوریج و فلوری ( )2002باه ایان رخاداد در مصااحبه باا قهرمانهاای ورزشای اشااره داشاتهاند .در یکای از
مصاحبههای تحقیق حاضر نیز موردی مشاهده شد که در ذیل میآید.
( )27مصاحبهی مهران مدیری با بهنام بانی در برنامهی دورهمی در مورد تعداد زیاد کنسرتهای بانی
مدیری :از مرداد امسال تا ا ن حدود  80هزار کنسرت داشتید شنیدم.
بانی 80 :هزارتا؟ (خنده)
مدیری :آخه هر وقت ما میشنویم میگن بهنام بانی کنسرت داره .امش کنسرت .دوبااره فاردا کنسارت
هفتهی دیگه ...این هفته که کنسرت داره.
بانی :آره -نه .خدارو شکر .آره ...نه ...آره -نه یه اصطالحه استاد؟
آره/بله -نه در ماال فوق بهصورت یک قال زبانی برای برقراری یک تعامل اجتماعی رخ داده اسات کاه
در آن مخاط موفقیت خود را مرهون یاری خدا و در ادامه تالش پدر و مادر و خود میداناد .آره/بلاه اینجاا
نشانهی تأیید ظاهری مخاط و نه کاهندهی فشار تعارف است .البته آره/بله -نه در اینجا کارکرد متنای هام
دارد چون موضوع مورد تمرکز را از روی فرد به سمت عوامل دیگر میبرد( .زبانمند در اینجاا از کااربرد آره-
نه توسط خود کمی تعج میکند و این مسأله را به چالش میکشد .این مسأله در پایان مقاله بیشتر واکااوی
میشود).
کارکرد دیگر عبارات آره/بله -نه نقش ذهنیتی تأکید و افزایش تعهد ساخنگو در ماواردی همچاون ( )8و
( )13و یا کاهش تعهد وی در پاسخ (مانند  )28است که شاید نشانهی گیجی و شاک و تردیاد در پاساخ نیاز
باشد.
( )28کسی مال من که حاضرجوابیش بعضی وقتاا میماساه دائام تاو مصااحبه گفتاه باود بلاه ناه
نمیدونم! یکی هم مال علی با کاله و عینک شنا در حمام جواب سؤالها رو داده بود تا ایمان رو بچزونه.
عبارات آره/بله -نه گاهی نشانهی شکلگیری تفکر و انتقال از شک به اطمینان اسات کاه نموناهاش در
( )29میآید.
( )29موهاشو نگاه کن .چه خوش رنگه .ببینم چه رنگیه .نساکافهای؟ ناه ناه-آره خودشاه عسالیه .باه
چشمای عسلیش میاد.
با بررسی دادههای بخشهاای باا دیادیم کاه معترضاهی نقشنماای گفتماانی آره/بلاه -ناه میتواناد
کارکردهای متعدد گزارهای متنی و فردی را داشته باشد .اما گاهی شاهد چندکارکردگونگیِ همزماان در ایان
عبارات هستیم.
مکالمهی بین دو همسایه
( )30الف .میگم بچهها خیلی دارند ورجه ورجه میکنند و میاند و میرند .ظاهراً سال خاوبی رو شاروع
کردین .ها؟
ب .آره -نه داریم جمع و جور میکنیم .صابخونه گفته باید خالی کنید.
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( )31الف .نمیدونم کار درستی کردم یا نه؟ ولی با خره یه چیز خریدیم رفت با اینکه خونهاش خیلای
هم تعریفی نداره.
ب .آره -نه خوبه .آخه ما معلمان بهتر از این نمیتونیم معامله کنیم.
در ماالهای با آره/بله -نه در کارکرد گزارهای نشانهی مخالفت تلاویحی در ( )30و موافقات نسابی در
( )31با مخاط است که به نوعی نشانهی پاسخ نیز میباشد .در کارکرد متنی این عبارت با پذیرش و ادراک
کالم و تأیید ظاهری مخاط مقدمهای بر توضی مربوط به موضوع کلی میباشد که پس از آن میآید و لذا
سب انسجام متن میشود .از نظر (بینا)فردی این عبارت در ماال ( )30نقش ذهنیتی هشدار را در کنار نقاش
بیناذهنیتی کمکردن بار مخالفت نهائی ایفا میکند .در ماال ( )31نیز آره/بله -نه نقش ذهنیتی بیاان دیادگاه
سخنگو یعنی نسابی باودن موافقات وی را برعهاده میگیارد؛ ضامن اینکاه ساخنگو باا قاراردادن خاود در
مجموعهای یکسان با مخاط در ایجاد صمیمیت اشتراک و همبستگی کاه از مناسابات بینااذهنیتی اسات
میکوشد.
1
به نقل از دیک ( )383 :1997مشخصهی چندکارکردگونگی در عناصر معترضه به دو طریق قابال توجاه
است :برخی از این عناصر در رخدادهای متناوع خاود در بافتهاای گونااگون کارکردهاای متفااوتی را ایفاا
میکنند و برخی دیگر در یک رخداد در یک بافت خاص همزمان چندین کارکرد متنوع دارناد؛ البتاه معماو ً
یکی از این کارکردها در هر رخداد از مابقی کارکردها برجستهتر جلوه میکند .ماالهای این تحقیق نشان داد
که در مورد معترضهی آره/بله -نه این قابلیت به هر دو طریق دیده میشود به عبارت دیگر این عباارت هام
بافتمحور و هم چندکارکردگونه است.
مشخصهی بافتمحور بودن برای نقشنماهای گفتمانی حاکی از آن است که این عناصر مختصات باافتی
اعم از مشخصات فردی و متنی را برای کالم ایجاد میکنند و کالم را در بافت ماوقعیتی آن نمایاه میکنناد
پس باید در همین بافت هم تعبیر شوند (شفرین  .)326 :1987بافتمحور بودن آره/بله -ناه و باه دنباال آن
پیچیدگیهای بافتی سب میشود که تجزیه و تحلیل کالم برای دستهبندی قابلیتهای تعاملی آن عبارت باا
مشکل مواجه شود .غیاب عوامل کامل زبانی در آوانگاشتها -که ممکن است باهطور سالیقهای حاذف شاده
باشند و همچنین عوامل غیرزبانی بافت ماوقعیتی مانناد عوامال اجتمااعی همچاون سان جنسایت میازان
تحصیالت و طبقهی اجتماعی و نیز عوامل فرازبانی همچون آهنگ و تکیاه باعا پیچیادگی تصامیمگیری
برای تعیین کارکردهای ویژهی هر رخداد از این عبارات میباشد .مسألهای که در تحقیقات آتی میتواند لحاظ
شود.
 -۵بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر مطالعهای بر  51مورد از باهمآییهای آره/بله با نه بود .از این میان آره -نه با  27رخداد بلاه-
1. multifunctionality
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نه با 19رخداد نه-آره با  4رخداد و نه-بله با  1رخداد به ترتی توالیهای کااربردی دادههاای ماورد مطالعاه
بودهاند .این امر نشانهی ترجی زبانمند به نشاندادن توافق حتای تاوافقی ظااهری باا آره/بلاه قبال از ذکار
مخالفت با نه در مواقع مخالفت است .حتی از میان  5رخداد نه-بله و نه-آره سه مورد نشانهی توافق کلای و
دو مورد نشانهی سردرگمی یا عدم تمایل مخاط به پاسخگویی بود .فراوانی انادک نشاانهی سالبی قبال از
نشانهی ایجابی -که مشتمل بر حدود  10درصد از کل رخدادها بود  -مطلبی است که در تحقیقات لیگلدمن
( )2011و بوریج و فلوری ( )2002هم بدان اشاره شده است .مهمتر اینکه بسامد اندک باهمآییهای آره/بلاه
با نه (یا برعکس) بهعنوان نقشنماهای گفتمانی  -که استخراج میانگین یک مورد از هر  77دقیقه گفتگاو در
این مطالعه -مؤید و شاهدی بر تازگی این نقشنمای گفتمانی محسوب میشود .نکتهی دیگار آنکاه عباارات
آره/بله -نه غالباً مربوط به سیاق گفتار است و مانند اغل نقشنماهای دیگر معمو ً در ابتدای گفتهی میزبان
آمده حامل کارکردهای متنوعی میشود .اگرچه در مواقع انادکی مانناد زماان خوداصاالحی در وساط کاالم
میآید (نک )17 .و یا در مواقعی مانند واگذاری نوبت در پایان گفته ظاهر میشود (مانند  )22و حتی به ندرت
به تنهائی بهکار میرود.
بررسی نمونههای ترکی های آره/بله و نه سه کاربرد عمده را نشاان داده اسات :کاارکرد گازارهای بارای
توافق و یا مخالفت با مخاط کارکرد متنی کالم برای انسجامبخشی و ساازماندهی کاالم و نهایتااً کاارکرد
(بینا)فردی یا بیانی جهت مصونیت سخنگو و حفظ وجههی مخاطا کاه ایان نقشهاای کاربردشاناختی باا
بهرهبردن از شگرد طفرهرفتن سخنگو توسط آره/بله -نه و به دنبال آن کاهش توان منظوری گفتهاش حاصل
میشود .این کارکردها میتوانند به شکل نقشهای فرعی متعاددی تناوع یابناد و همچناین در یاک رخاداد
بهصورت عبارت همراه بهکار گرفته شوند (نک .مور  2007و دیک  .)1997اگرچه جداسازی ایان کارکردهاا
مشکل و گاهی غیرممکن است اما میتوان با کمی اغماض جدول زیر را مبین فراوانی نسبی این کارکردهاا
در میان  51مورد بررسی شده دانست.
جدول  :2فراوانی نسبی کارکردهای گزارهای ،متنی و فردی و یا باهمآیی آنها در میان  ۵1رخداد
کارکرد مورد نظر
گزارهای
گزارهای با نقش توافق
گزارهای با نقش مخالفت
گزارهای با نقش توافق و مخالفت در ارجاع به
دو جزء جدا در گفتهی قبل
گزارهای بدون تعیین توافق یا مخالفات (مااالً
بروز پاسخ مبهم)

از 51
43
16
7
14

درصد
84
31
14
27.5

6

12

از 51
36
36
30
38

درصد
70.5
70.5
60
74.5

کارکرد مورد نظر
متنی
فردی (ذهنی -بین ذهنی)
گزارهای -متنی
گزارهای -فردی
متنی -فردی

31

61

گزارهای -متنی -فردی

25

49
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مطابق با جدول فوق کارکرد گزارهای در ابتدا و کارکردهای متنی و فردی پس از آن از فراوانای بیشاتری
برخوردارند .همچنین بررسی کارگفتهای عبارات قبل و بعد از آره/بله -نه در  51ماورد نشاان میدهاد کاه
معمو ً عبارات قبال از آنهاا دارای کنشهاای خباری یاا توضایحی ( 25ماورد) پرسشای ( 18ماورد) و یاا
چککردن مطل ( 6مورد) هساتند .در حالیکاه عباارات پاس از آنهاا حامال کنشهاای گفتااری همچاون
پاسخگوئی ( 20مورد) بیان ارزیابی (در  16مورد که اغل به سب ارزیابی گفتهی قبل کارکرد انسجام متنای
محدود داشتند) بازبیانی ( 16مورد) و یا جمعبندی و خالصهکردن (در  6مورد که اغل کارکرد متنی گسترده
محسوب میشدند) هستند .البته در اغل موارد عبارات آره/بله -ناه دارای کااربرد کانش گفتااری چندگاناه
بودهاند.
تحلیل دادهها همچنین نشان داده است که عبارات آره/بله -ناه از طرفای باا باروز مشخصااتی همچاون
استقالل آوایی ایفای نقشهای فرامتنی و سازماندهی کالم سایطرهی حاوزهای بار کاربردشناسای موقعیات
کالم و کارکردهای (بین)ذهنیتای اساتقالل نحاوی و در نتیجاه آزادی در جاایگیری در جملاه باه مانناد
معترضهها و برخالف اغل محصو ت دستوریشدهی سرنمونی عمل میکنند .اماا از طارف دیگار باا باروز
مشخصاتی همچون متعارفشدگی به جای آنی بودن داشتن معنای رویهای غال بر محتوای مفهومی کوتاه
و قالبی بودن به جای ترکی پذیری و داشتن آوای کوتاه به مانند عناصر دستوریشدهی سرنمونی در تعارض
با سایر معترضهها به خصوص نوع آنی هستند .در توجیه این مشخصااتِ باه ظااهر متنااق بایاد عبااراتی
همچون آره/بله -نه را محصول دو فرایند عضوگیری و دستوریشدگی باه دنباال هام دانسات بهطوریکاه
عضوگیری در ابتدا سب اعطای مشخصات مشابه بین نقشنماها و عناصر معترضه باه عباارات آره/بلاه -ناه
میشود و به دنبال آن دستوریشدگی سب اعطای مشخصات مشابه میان نقاشنماهاای گفتماانی باا ساایر
محصو ت فرایند دستوریشده به این عبارات میشود .لذا قائل شدن به هر یک از این دو فرایند باه تنهاایی
نمیتواند همهی رفتارهای نقشنماهای گفتمانی همچون آره/بله -نه را توجیه کند .این مطالا خاود مسایر
تشکیل اینگونه عناصر از نظر هاینه ( )2018را تأیید میکند.1
(دستوری شدگی) عضوگیری دستوری شدگی
شکل  :1فرضیهی تکمیل نقشنماهای گفتمانی از نظر هاینه ()2018

از این منظر دستوریشدگی یک فرایند شناختی-ارتباطی فراگیر است که برونداد آن بهواساطهی ماهیات
دروندادش مشخص میشود .این فرایند در دو سط دستور معترضه یا جمله قابل شکلگیری است .بناابراین
وقتی درونداد فرایند دستوریشدگی منابع کالمای از ناوع معترضاه باشاد محصاولی متفااوت باا آن ماوارد
 .1اینکه آیا تحت نظر هاینه (زیر چا ) شاید بتوان به دستوری شدن آره و نه قبل از عضوگیری قائل شد نیاز به پژوهشی درزمانی دارد.
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سرنمونی دارد که دروندادش سازههای تشکیلدهندهی بند یعنی عناصر جمله است .باا ایان نگااه عناصاری
همچون عبارات آره/بله -نه که در اصل سازههای فرابندی و معترضه هستند برونداد دساتوری شدهیشاان -
یعنی نقشنماهای گفتمانیِ حاصل از آنها  -نیز اینگونه بوده و مشخصات آن سازهها مال استقالل نحاوی را
از خود بروز میدهند.
همانگونه که در بخش مبانی نظری اشاره شد در مسیر تیییر معناایی (تراگاوت و داشار  )2002عناصار
زبانی به سمت و سوی ذهنی و بینذهنیشدن رویهایشادن و غیرشارایط صدقیشادن غیرگزارهایشادن و
گسترش حوزهی معنایی به کاربردشناسی در حرکتند .از انگیزههاای ایان حرکات برقاراری انساجام متنای و
(بینا)فردی شدن میباشد که در کنار کارکردهای (بین)ذهنیتی دیگری از قبیل تأکید بر توافق کمکاردن باار
مخالفت تضعیف یا تخفیف بار کنشی انکاار جساتجوی اشاتراک کام جلاوهدادن تعاارف و معاذرتخواهی
نشانهی تمایل افراد برای رسیدن به مطابقت و یک توافاق مکالماهای هساتند .مطابقات و ساازگاری ناوعی
احساس اتحاد در بین مشارکان تلقی میگردد .در این فرایند انطباقپذیری سخنگو و شنونده نه تنها از زمیناه
اطالعاتی مشترک آگاهند بلکه چگونگی ارزیابی و تفسیر اطالعات میان خود را نیز به اشتراک میگذارند .لذا
مسیر کارکردهای ارتباطی در مکالمه از کارکرد گازارهای تاا کاارکرد (بیناا)فردی باه سامت ایجااد توافاق و
هماهنگی و احیاناً برقراری صمیمیت تمایل دارد و تجمیع نشانهی مابت آره/بله و منفای ناه در یاک عباارت
واحد بازتابی از این توافق و همکوشی یا انطباقپذیری کاربردشناختی محسوب میشود.
از مجموع مطالبی که در با اشاره شد و باا تأمال در طیفهاای ارائاه شاده میتاوان باا ترکیا طیاف
پیشنهادی هاینه (زیر چا ) در کنار طیف تیییر معنایی تراگوت ( )1982طیف حرکت تکمیلی آره/بلاه-ناه از
وضعیت نشانهی پاسخ به نقشنمای آن را مانند زیر فرض کرد.
نشانۀ تأیید/نفی در دستور جمله .........نشانۀ پاسخ مرکب تنها...............نشانۀ مقدمۀ پاسخ یا توضیح تکمیلی (یا به ندرت تنها)

عنصر دستور جمله(...عضوگیری)....عنصر دستور معترضه(....دستوریشدگی).....معترضه از نوع نقشنمای گفتمانی
دارای نقش گزارهای سهیم در تعیین گزارۀ جمله ..........نقش گزارهای مستقل از گزارۀ جمله(..........نقش رویهای متنی) .......نقش رویهای (بینا)فردی

شکل  :2طیف پیشنهادی ساخت و حرکت آره/بله-نه از وضعیت نشانهی پاسخ به نقشنمای آن

طیف فوق حاکی از آن است که میتوان عناصر آره/بله و نه را در گذشته در همین صورت یا صورت اولیه
متفاوت با حال آنها بهگونهای تصور کرد که تنها جزء عناصر دستور جملاه و جازء عنصار زباانی درون گازاره
بودهاند و لذا دارای کارکرد گزارهای (یا مفهومی) و مؤثر در تعیین شرایط صدق گفتاه بودهاناد .مصاادیق ایان
عناصر حرف نفی نَ موجود بر سر افعال منفی یا حرف ربط نه ...نه ...و احتماال گرفتاه شادن قیاد تأکیاد یاا
تصدیق آری از فعل آور  varāبه معنی «یقین» «اطمینان» میباشد (خاانلری  .)215 :1365ساپس فرایناد
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عضوگیری آنی آن عناصر مفهومی را از دستور جمله بهصورت جداگانه بارای ایفاای نقاش ادات یاا نشاانهی
پاسخ در دستور معترضه گزیده است .حال گاهی این دو معترضه به صورت آره/بله نه با یکدیگر همآیند شاده
و بهعنوان معترضهای با کارکرد گزارهای یا مفهومی مح در شکل دو نشاانهی پاساخ همآیناد شاده بارای
ارجاع به مفاهیم گزارهای توافق و مخالفت با دو عبارت خبری یا پرسشی موجود عینی یا تضامنی در گفتاهی
قبل بهکار میروند .در این حالت یعنی حالت نشانههای پاسخ همآیند شدهی صارف ایان عباارت عمومااً باه
تنهائی یک نوبت را تشکیل میدهد اگرچه هر رخدادِ تنها همیشه متضمن غیاب نقاش نقشنماای گفتماانی
برای آن رخداد نیست (ماالً در  25آره/بله -نه به غیر از گزارهای بودن کارکرد (بینا)فردی نیز دارد) .باا توجاه
به طیفهای ارائه شده میتوان در حالت نشانهی پاسخ حوزهی این نشانه را روی گزارهی پاسخ دانسات .باا
همآییهای آره/بله نه در ادامهی حرکت در مسیر خود در گذر زمان و با کاربرد در بافتهای مکالمهای خاص
با کارگفتهای مختلف و همچنین انفصال از بافت نحوی و گااهی گازارهای و آوائای گفتاه توانساته اسات
بهعنوان یک عنصر معترضهی دستوریشدهی واحد به یک نقشنمای گفتماانی آره/بلاه -ناه تبادیل شاود.
کاربرد آن در گفتمان کارکردهای رویهایِ متنی و (بینا)فردی را اغلا در کناار کاارکرد مفهاومی گازارهای و
گاهی فارق از آن تنها با کارکرد رویهای نشان میدهد .این روند نشان میدهد چگونه تضمنهای مکالماهای
خاص 1در اثر تکرار و پذیرش متعارف شده 2و حتی میتوانند بخشی از معنای این عنصار شاوند .در کاارکرد
گزارهای نقشنمای آره/بله -نه توانسته است با ظهور غال خود در مقدمهی یک میزبان یعنی عبارت تکمیلیِ
جواب یا توضی نشاندهندهی یک محتوای مفهومی یا گزارهای واحد یعنی توافق یا مخالفت با اجزای متنای
باشد که تعیین یکی از آن دو محتوا توسط بافت زبانی انجام میگیرد .در کارکرد متنی آره/بله -ناه باا نشاان
دادن توجه و دریافت سخن مخاط در بیان سؤال یا توضی و به دنبال آن ارائهی پاسخ یا توضای فارد دوم
در همان رابطه کالم را منسجم میکند .همچنین گاهی این عبارت نظر سخنگو با توجه و یا نسبت به ماتن
یا مخاط بح را منتقل میکند و کارکرد (بینا)فردی مییابد .عبارت آره/بله -نه تحت شرایط بافت به جاز
نشانگری پاسخ میتواند نقش انسجام متنی و کارکرد (بینا)فردی را همزمان ایفا کند که تحلیل بافت اطاراف
این عبارت مانند کارگفتهای موجود در قبل و بعد آن یک یا همهی این نقشها را تعیین میکند (نک .ماال
 .)28این همان پاسخی است که میتوان در حل دوگانگی وضعیت نشانهی پاسخ و یا نقشنمای گفتمانی این
عبارت ارائه داد .به عبارتی دیگر اجباری در قائلشدن تنها یک وضعیت برای مواردی همچون آره/بلاه ناه و
یا ترکی آنها وجود ندارد و میتوان هر دو وضعیت را برای این عناصر متصور شد .این مطل شاواهدی دارد
که یکی شباهتهای نقشنمای گفتمانی و عناصر پاسخ مبنی بر مشخصاتی همچاون کوتااه باودن جادائی
نحوی از میزبان و توانائی ظهور متکی به خود در یک گفته است .شااهد دیگار چنادکارکردگونگیِ همزماان
عبارات آره/بله -نه است که ضمن نشاندادن گذر این عبارات از مسیر دستوریشادگی و کسا قابلیتهاای
جدید نقشنمای گفتمانی است .این پدیده حاکی از آن است که غالباً در این مسیر با ورود به مرحلهی بعادی
1. particular conversational implicatures
2. conventionalized
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گذار از کارکردهای مرحلهی قبلی یک عباارت بیبهاره نمیشاویم .دلیال ایان مطلا هماان ماوارد گاذر
مقولهای 1یا واگرایی 2در دستوریشدگی است که در آن در اَشکال دستوری جدید معنای اولیاهی اصالی یاا
ابتدایی واژگان هنوز بهعنوان جزئی مستقل ساری است (نک .هاپر )1991 3که این معنای اولیاه واژگاانی در
معانی آتیِ نقشنماهای دستوریشده نیز مشاهده میشود.
از توضی فوق میتوان نتیجه گرفت که در ارائاه نظریاه در ماورد عناصار معترضاه باه خصاوص از ناوع
دستوریشدگی -مانند نقشنماهای گفتمانی  -از این مضمون که این عناصر فاقد هر گونه محتوای گازارهای
هستند باید پرهیز کرد چون برخی قابلیتهای عباراتی همچون آره/بله -نه با قائل شدن به مفهاوم گازارهای
برای این عناصر قابل توجیه است .این افزایش کارکرد گزارهای لزوماً باه معنای قائال شادن باه یاک معنای
محتوایی صرف و مستقل برای این عناصر نیست چون این معنی اغل تحات شارایط کاالم تعیاین و ثابات
میشود و در اغل موارد -در  47مورد از  51مورد  -همراه با بقیهی نقشهای گفتمانی یا کاربردشناختی بروز
میکند .از طرفی این حقیقت که نقش گزارهای (طبق جدول  )2در بیشتر رخدادها جریان دارد و تنها ماوردی
است که میتواند به تنهایی  -حتی در موارد کم  -انگیزهی یک رخداد آره/بله -ناه شاود شااید شااهدی بار
اصلیتربودن آن و اینکه مبنای آغاز طیف است باشد.
در شرح اعمال پارامترهای دستوریشدگی بر این عبارت باید گفت که تیییر نقشهای متنوع آره/بلاه -ناه
بر اساس طیفهای تیییر معنایی تراگوت ( )1982و تراگوت و داشر ( )2002که برای دستوریشدگی اساتفاده
میشود در کنارِ تجمیع آره/بله و نه بهعنوان دو عنصر معنائی قطبی در یک عبارت و با یک مفهوم یا کارکرد
نشانهی صورتگیری پارامتر معنازدایی در دستوریشدگی است؛ تا جاییکه برخی مفاهیم جدید اصاالً بیاانگر
موافقت یا مخالفت نمیباشند بلکه کارکرد متنی و ذهنیتی دارند .در پارامتر تیییر حالت صرفی این عبارات از
دو واحد ادات نشانگر پاساخ باه یاک نقشنماای گفتماانی واحاد مبادل شادهاند .در مقولاهزدایی درونای از
دستدادنِ ترکی پذیری در این دو عنصر معنائی متقابل و تبدیل آنها به یک واحد قالبی باا صاورت ثابات را
داریم به این شرح که غالباً در ابتدا آره/بله و سپس نه میآید بدون اینکه در میان آنها چیزی بیایاد .در ایان
زمینه شفرین ( )1987ترکی دو نقشنمای گفتمانی را در یک ترتی نحوی غیرمعمول [ماالً در مورد با در
باهمآیی دو عنصر پاسخ متقابل معنی] دلیلی بر ماهیت نقشنماای گفتماانی آنهاا میداناد .در شارح پاارامتر
فرسایش یا از دست رفتن ماهیت آوایی و/یا صرفی همآیندی دو عنصر مجزای آوایی غالبااً در یاک منحنای
آهنگ واحد نتیجهی کار است .این شواهد نشان از پشت سر گذاشته شدن اغل پارامترهاای دستوریشادن
برای این عبارت است.
در مجموع میتوان گفت که تشکیل نقشنماای گفتماانی عباارات آره/بلاه باا ناه حاصال یاک مرحلاه
عضوگیری یعنی انتقال آنی از سط دستور جمله به دساتور معترضاه اسات .ساپس آن عباارت تحات تاأثیر
1. transcategoriality
2. divergence
3. P. J. Hopper

نشريه پژوهشهای زبان شناسی تطبيقی

سال نهم -شماره  -18پاييز و زمستان 1398

89

پارامترهای دستوریشدگی مانند طیفهای تیییر معنایی دستوری شده است و از اینرو میتواناد در گفتماان
کارکردها و مشخصات متنوعی را بروز دهد .همایندی آره/بله و نه به شکل یک ترکیا و دستوریشادن آن
به نظر میرسد اخیراً صورت پذیرفته باشد چون رخداد این ترکی در گفتمان نادر است و این ندرت به ساب
فرسایش درزمانی این عبارت نیست چون هنوز کاربرد آن در میان برخی از زبانوران فارسی قدری عجی به
نظر میرسد گرچه در حال ورود به واژگان ذهنای زباانوران اسات .شااهد آن مااال ( )27اسات کاه در آن
مصاحبهشونده یعنی آقای بانی پس از بیان ناخودآگاه عبارت آره -نه در جاواب باه مجاری باا تکارار مجادد
آهسته و همراه تعج آن عبارت از خود نظر مخاط را با این گفته که « آره ...نه ...آره -ناه یاه اصاطالحه
استاد؟» در مورد ساخت این عبارت و عجی بودن آن میپرسد اگرچه مجری چون این سؤال زبانی ربطی باه
بح ندارد جوابی نمیدهد .از طرف دیگر «که ثبتهای نوشتاری هر زمان نزدیاکتر باه زباان گفتااری آن
زمان میباشد و نه زمان دیگری» (جکوپس 1و جاوکر )7 :1995 2و دادههاای نوشاتاری هار زماان پاس از
دادههای گفتاری آن زمان قابل اعتمادترین منباع هساتند .ایان امار باعا میشاود کاه پیدانشادن عباارات
آره/بله/نه در جستجو در متون قدیمی و نسخههای الکترونیک کتابها و در مقابل مشاهده کاربرد این عبارت
در بعضی نوشتههای وبالگی و مکالمات امروزه شاهد دیگری بر جدید بودن این نقشنما باشاد .در هار حاال
دسترسی به تحقیقات درزمانی در زمان آینده ابعاد مختلف کاربرد این نقشنما را بیشتر روشن خواهد کرد.
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