
 

 

 

 )دیگر( در گویش همدانی« دیه» نمای چندوجهِی  بررسی گفتمان

یبا صبوری  (شناسی دانشااه بوعلی سینا دانشجوی دکتری زبان) 3فر
 )استاد دانشااه بوعلی سینا( 1مهند محمد راسخ

 )استاد دانشااه گوته فرانکفورت آلمان( 1سالومه غالمی

 3013، تاریخ انتشار: 21/12/3911، تاریخ پذیرش: 31/9/3011 :تاریخ دریافت مقاله

   

نما برقراری ارتباط میان کالم و موقعیت گفتمان، یعنی تعامل بگین گوینگده و  نقش اصلی گفتمان چکیده:
هگای مختلگف  دهی متن اسگت  مقالگۀ حاضگر بگه واکگاوی نقگش شنونده، بیان نارش گوینده و سازمان

پردازد  برای نیل به ایگن هگدف، از  در گویش همدانی می «(دیگر»)در فارسی « دیه»نمای گفتمانی   نقش
نمگا در  گویش همدانی استفاده شده اسگت  ایگن نقگش ۀساعت فایل صوتی و تصویری از پیکر ۱حدود 

کگه ایگن  دهد گویش همدانی بسامد باالیی دارد و چندنقشی است  نتایج حاصل از این بررسی نشان می
هایی چون بیان نارش، تیکید، درخواست تییید و پاسخ غیرمسگتقیم  نما در کارکرد بینافردی، نقش گفتمان
کند  و در کارکرد متنی، به حف  یگا  رفتن یا ارجاع به دانش مشترک میان گوینده و شنونده( را ایفا می )طفره

موضوع یا به بیگان توضگیح، توجیگه، تضگاد یگا دادن به یک  دادن توالی یک رویداد، پایان دادن نوبت، نشان
، Praatافگزار  کند  بررسی آهنگ کالم با استفاده از نگرم پیشین یا بعدی کمک می ۀنتیجه در رابطه با گزار

 های متفاوت، الاوی آهنای متفاوتی دارد  نما بسته به نقش دهد این گفتمان نشان می

 پیکره، تحلیل گفتمان  نما، گویش همدانی، دیار، گفتمانها:  کلیدواژه
 
 مقدمه  9

این صورت طبیعی زبگان، برخگی  ۀهای اخیر، با توجه روزافزون به زبان گفتاری و ثبت و مطالع در سال
 
1. faribasabouri@gmail.com  2. mrasekhmahand@yahoo.com 

3. gholami@em.uni-frankfurt.de 

mailto:faribasabouri@gmail.com
mailto:mrasekhmahand@yahoo.com
mailto:gholami@em.uni-frankfurt.de
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انگد   شناسگان قگرار گرفتگه شگدند، مگورد توجگه زبگان اهمیگت تلقگی مگی تر بی ی که پیشعناصر زباناز 
شگمار  ی بگهزبگان گفتگار یهگا ویژگگیجگزو تر  بیشکه هستند زبانی  عناصریکی از این  1نماها گفتمان

ر 3ُگگگل ؛۱۲۱: 1۹۹۲، 2جگگوکر) آینگگد مگگی  ( ۳۱1: ۳۴۴۳ ،2؛ برینتگگون23-12: 1۹۹۹ ،9و گگگونتن 
ای میانی بین عناصر قاموسگی و عناصگر دسگتوری زبگان دانسگت کگه در  توان مقوله نماها را می گفتمان

جهگان خگارج  ۀکه برای انتقگال اطالعگات دربگارکنند، به این معنی  ها عمل می پیام 1سطح غیرارجاعی
رسد از دیدگاه معناشناختی بیشتر  نظر می ، اما بهروند، و ازنظر ساختاری نیز اختیاری هستند کار نمی به

شناسگان  زبان ،تا به امروز .(11۱: 1۹۹۳، 7به عناصر دستوری گرایش دارند تا عناصر قاموسی )هانسن
نماها را عناصری مسگتقل  ؛ برخی گفتماناند زبانی ارائه داده عناصرهای متعددی از این  تعاریف و نقش

 ن آنهگاابرخی دیار از محقق ؛(۲1: 1۹۳1، 8)شیفرین دنکن د که واحدهای کالم را مرزبندی میندان می
کگردن  منظگور برجسگته به نماها ، به این معنی که گفتمان(۳۴۴۳، 9)بلیکمور دانند می کننب  مشخصرا 

، (1۹1۱، 11؛ ویرزبیکا1۹1۲، 11؛ لیکاف1۹۹۲)جوکر،  در گفتمان، مانند توافق یا عدم توافق بخشی
کگار  بگه( ۳۴1۱، 19و وانگگ 13)بی ینگگیگا ابگزاری بگرای ادب  (۳۴1۵، 12)هگریتیجنارش گوینگده 

داننگد کگه بگین گفتمگان  نماها را عناصری مگی نیز گفتمان( 133: 3332) 11و تراگوت 12هاپر .روند می
نماهگا تگا بگه امگروز در  گفتمگان  کننگد حاضر و گفتمگان پگیش یگا خگارج از خگود ارتبگاط برقگرار مگی

نظرهگای بسگیاری در رابطگه بگا  رو، اختالف اند و از این های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته چارچوب
شگده اسگت، نظرها حتی در نامی که به این عناصر داده  بندی و نقش آنها وجود دارد  این اختالف طبقه

ر به ؛خورد چشم می به چهل و دو نام مختلف در انالیسی که اشاره بگه ایگن ( 2: 3313) 17طوری که د 
( این عناصر را عوامگل 1۹1۱و حسن ) 18عنوان مثال هلیدی   بهعناصر گفتمانی دارند، پیدا کرده است

( ادات 1۹11) 23و فنشگگل 22، لبگگاو21( عناصگگر اشگگاری گفتمگگانی1۹۳۲) 21، لوینسگگون19ربطگگی
 27( عملارهگای گفتمگانی1۹۹1)21و ردکگر22( حگروف ربگط گفتمگانی1۹۳1، بلیکمگور )29گفتمانی

 اند  نامیده
نماها در نظام زبان تنهگا دارای یگک نقگش نیسگتند،  طور که از تعاریف فوق پیداست، گفتمان همان
وهش برآنیم تگا بگه (  ما در این پژ۲1۹: ۳۴۴۱، 28جاب-کنند )فرانک های متفاوتی ایفا می بلکه نقش

 
1. discourse marker   2. A. H. Jucker  3. C. Gohl   
4. S. Günthner   5. L. J. Brinton  6. non-referential   
7. M. B. M. Hansen   8. D. Schiffrin  9. D. Blakemore   
10. G. Lakoff   11. A. Wierzbicka  12. J. Heritage   
13. K. Beeching   14. Y. F. Wang  15. P. J. Hopper   
16. E. C. Traugott   17. C. I. Dér  18. M. A. K. Halliday   
19. Conjunction   20. S. C. Levinson  21 discourse deixis   
22. W. Labov   23. D. Fanshel  24. discourse particle   
25. discourse connective  26. G. Redeker  27. discourse operator   
28. B. Frank-Job 
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 بپردازیم  در گویش همدانی« دیه» نمای گفتمانی   های مختلف نقش بررسی نقش
، صگورتی متفگاوت از yای بگه  واکگه میگان gبا تحول واجگی متگیخر در گویش همدانی « دیه»واژه 

نشگان شناسی، این واژه صورتی جنگوب غربگی را  گذارد  ازدیدگاه رده نمایش می ای را به فارسی محاوره
وجگود دارد  در فارسگی باسگتان   īga دهد  در فارسی میانه صورتی مشابه با فارسی جدید یعنگی  می

   i ā° «ای دارد و صورت هندی باستان آن  کاربرد گسترده« دوم  i ī ya- 1است )نک  به بارتلمگه ،
گذارند،  ایش مینم های گروه شمال غرب که صورتی موروثی را به که بیشتر زبان (  درحالی12: 1331

 دهند  را نشان می i (īg) ای مشابه با صورت پارتی یعنی  گونه

   i ā° شگود  هناگامی کگه نقگش قیگد را بگازی  در ایرانی باستان در نقش صفت و قید فاهر می
رود  ولگی در طگول تحگول دسگتوری تگاریخی خگود در پگی  کگار مگی به« طوالنی»کند، در معنای  می

های ویژه تبگدیل شگده اسگت   نما در بافت شدگی به یک گفتمان و کاربردی شدگی فرآیندهای دستوری
، مبحث تحگول دسگتوری 3و نه تاریخی است 2های همزمانی که در این مقاله تیکید بر دیدگاه ازآنجایی

در کگاربرد  «هیگد» ۀواژودر این مقاله تمرکز تنها بگر  شود تاریخی این واژه به پژوهش دیاری واگذار می
 نما خواهد بود  نیک گفتما

برای رسیدن به ایگن هگدف، از پیکگرۀ گگویش همگدانی اسگتفاده شگده اسگت  ناارنگدگان هناگام 
زبانی از گویش همدانی به این موضوع برخورده بودند که گویشوران به کگّرات از ایگن  ۀآوری پیکر جمع

نویسگی و  آواهای صگوتی و تصگویری اسگت کگه  کنند  این پیکره متشکل از داده نما استفاده می گفتمان
 ( ۲اند )نک  بخش  نااری شده فهرست

تگرین مفگاهیم در  تمرکز اصلی در این پگژوهش توجگه بگه عنصگر بافگت اسگت  بافگت یکگی از مهگم
کاررفته در کگالم نقشگی کلیگدی  گیری متن و تعبیر و تفسیر عناصر  به گراست و در شکل شناسی نقش زبان

ای که بررسی معنا و نقش عناصر زبانی، خارج از بافگت غیگرممکن اسگت  بگه همگین  گونه کند، به ایفا می
 ۀاند  همگ همراه بافت آن از پیکره استخراج شده به« دیه»نمای گفتمانی  دلیل، ابتدا تمامی موارد وقوع نقش

وی اند  سگپس، براسگاس الاگ نویسی شده این موارد در همان صورت گویشی و در شکل طبیعی خود واج
کنگد   در هر بافت کالمی چه نقشگی ایفگا مگی« دیه»نمای  ایم که گفتمان ( مشخه کرده1۹۹۱) 9برینتون

شگود، سگپس در  نماها ارائه مگی گفتمان ۀگرفته در حوز های صورت در بخش بعدی، مختصری از پژوهش
وهش نیگز ایگن پگژ ۀشود  پیکگر بخش چارچوب نظری، به معرفی برخی مفاهیم نظری  موجود پرداخته می

 است  «دیه»های مختلف  ها و تعیین نقش در بخش چهارم معرفی شده است  بخش پنجم تحلیل داده
 

 پیشینۀ پژوهش  3
نماها در زبان فارسی انجگام شگده اسگت  در ایگن  های اخیر مطالعات متنوعی در مورد گفتمان در سال

 
1. C. Bartholomae   2. synchronic  
3. Diachronic   9. L. J. Brinton  
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 پردازیم  شده می بخش به معرفی برخی از این مطالعات انجام
نمگای  در زبگان انالیسگی بگا نقگش« but»نمای  نقش ۀ( به مقایس1۲۳1ذوقدار مقدم و دبیرمقدم )

ازنظگر « امگا»و « but»دهند که گرچگه  اند  آنها در این پژوهش نشان می در زبان فارسی پرداخته« اما»
سطح جمله بگا عنوان حرف ربط در  گیرند، اما کاربرد آنها به حروف ربط قرار می ۀواژگانی در زمر ۀطبق

اعتقگاد آنهگا، کگاربرد ایگن  کلی متفاوت است  به نما در سطح گفتمان به عنوان گفتمان کاربردهای آنها به
کند تا به جمالت خود پیوستای ببخشند و درنتیجه، فراینگد تعبیگر  نماها به گویندگان کمک می گفتمان

 و تفسیر جمالت ازسوی شنوندگان را تسهیل کنند 
در زبان فارسی پرداختگه اسگت  او بگر ایگن بگاور « بعد»نمای  ( به بررسی گفتمان1۲۳۲کیا ) مقدم

نمگای گفتمگانی  رود  هم نین این نقش کار می عنوان پیوند افزایشی به نما عمدتًا به است که این گفتمان
هگدایت سگو، او را  هایی را از گوینده به شنونده دربردارد که ازیک ها یا دستورالعمل یک رشته راهنمایی

« گفتگار دو پاره»باشد و ازسوی دیار هریک از « شده گفتار  همپایه دو پاره»دنبال  کند تا در گفتمان به می
 را جداگانه به گفتمان مربوط بداند که باید براساس مفهومی مشترک تعبیر و تفسیر شوند 

انگد  آنهگا  اختگهدر فارسگی پرد« افشا»نماهای  ( به بررسی گفتمان1۲۹۱داوری، قاسمی و کوکبی )
سگازی  آرایی متن و نیز آمگاده سازی و صحنه دلیل نقشی که در گفتمان دارند، یعنی زمینه این عناصر را به

انگد  ایگن  نامیگده« افشگا»نمای  آید، گفتمان و ترغیب مخاطب به افشای موضوع و خبری که در پی می
و جگز « حقیقت این اسگت کگه   » ،«واقعیت این است که    »هایی از قبیل  عناصر در فارسی ساخت

 آن هستند 
( از دیگدگاهی شگناختی و بگا اسگتفاده از مفگاهیم موجگود در 1۲۹۱نژاد، ایزانلو و اکبرپگور ) پهلوان

« دیاگر» ۀ، به بررسی معانی و مفگاهیم موجگود در واژ2و معناشناسی فوکونیه 1دستور شناختی النااکر
انگد از: از ایگن  عبگارت« دیار»چوب شناختی برای واژۀ اند  مفاهیم و معانی مستخرج در چار پرداخته

، غیر از این، غیر از آن، عالوه بر این، عالوه بر آن، غیگر از آن و  ، مثل  زمان به بعد، از اینجا به بعد، عین 
 عالوه بر آن 

، «ان فارسگیبگدر ز تااز  ۀتغییر نقگش دسگتوری واژ»ای تحت عنوان  ( در مقاله1۲۹۳نغزگوی کهن )
شگگدگی، بگگر اهمیگگت تمگگایز ایگگن دو و مخصوصگگًا نقگگش  شگگدگی و کگگاربردی دسگگتوری ۀمقایسگگضگگمن 

در  تااز دهد کگه کلمگۀ  نماها تیکید کرده است  او در این مقاله نشان می شدگی در تکوین گفتمان کاربردی
اول،  ۀنما سه مرحله را پشت سر گذاشته است  به ایگن صگورت کگه در مرحلگ مسیر تحول خود به گفتمان

از رهاگذر  تاز بعدی صورت  ۀدر مرحل ؛صفت است و خصوصیات توزیعی و صرفی صفات را دارد ز تا
توانگد  با تغییر معنایی، مگی تاز شود  به این ترتیب،  می« اخیراً »شدگی تبدیل به قید زمان با معنای  دستوری

 
1. R. Langacker   2. G. Fauconnier  
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سگوم، تگازه بگا کسگب نقگش جدیگد  ۀاز جایااه ثابت خود جدا و به جایااه آغازین منتقل شود  در مرحلگ
هگایی از معنگای اولیگه را در خگود  دهد، هرچند که هنوز نشگانه ای خود را ازدست می تقابلی، معنای گزاره

نمگا  به یگک گفتمگان« تازه»عبارتی، بافت قیدی یک بافت گذار برای ورود به معنای روالی و تبدیل  دارد  به
 نمای تقابلی هستیم: در مقام گفتمان تاز ربرد است  در مثال زیر از این مطالعه شاهد کا

 تــازهفگگروش[ بگگوده   فگگروش نبگگوده، بابگگاش ]السگگتیک الدولگگه کگگه خگگودش السگگتیک دامگگاد ارفگگاق
 فروشی عیبش چیست؟ الستیک

ناه  -آر / بلاهنمای گفتمگانی  ( در پژوهشی به واکاوی ابعاد مختلف نقش1۲۹۳قادری و عموزاده )
سگاعت( از مکالمگات  ۲۴فایگل )حگدود  1۳۴برای نیل به این هگدف، از  اند  در زبان فارسی پرداخته

هگای رادیگویی و تلویزیگونی اسگتفاده شگده  های دیاری مانند مصگاحبه خان و داده جن بی ۀتلفنی پیکر
دهگد کگه  ( صگورت گرفتگه، نشگان مگی1۹۳۳تراگوت ) ۀگان است  این پژوهش که براساس الاوی سه

بگرای توافگق یگا مخالفگت بگا  1ای سه کارکرد عمگده دارد: کگارکرد گگزاره نه-آر /بلهنمای گفتمانی  نقش
 3بخشی و سازماندهی کالم و در نهایت کارکرد )بینگا(فردی کالم برای انسجام 2مخاطب، کارکرد متنی

نگه -آر /بلاهبرای مصونیت سخناو و حف  وجهۀ مخاطب، کگه البتگه در اغلگب رخگدادهای  9یا بیانی
 اند  کار رفته مًا بههرسۀ این کارکردها توا

در فارسگی « ُخب»نمای  های گفتمان ( در چارچوب دستور گفتمان به بررسی نقش۳۴۳1قادری )
هگای ایگن  پرداخته اسگت  داده خومنما از صفت/قید  و سازوکارهای دخیل در مسیر تحول این گفتمان

، «ُخگب»دهد که کاربرد  ها نشان می خان استخراج شده است  تحلیل این داده جن بی ۀپژوهش از پیکر
« خگوب»ویژه در سبک گفتاری محاوره بسیار متداول است  در این پژوهش نشان داده شده است که  به
در گفتمان فارسی متعلق به دو مرحله هستند: ساختار خرد و ساختار کالن  در ساختار خگرد « ُخب»و 

ی صگفتی و قیگدی دارد  امگا دارد، یعنگی نقگش نحگو 2ای معنگای گگزاره خومدستور جمله،  ۀیا مرحل
توان آنهگا را در سگه مؤلفگه تعگاملی   کند که می های فرامتنی را ایفا می ای از نقش طیف گسترده« ُخب»

ای  نمگا یگا عنصگر معترضگه هگای گفتمگان بندی کرد  او نشان داده است که نقش وضعیت گفتمان طبقه
 در ارتباط است  خومقید  نما، یعنی صفت و نوعی با معانی منشی این گفتمان به« ُخب»
 
 پیکره پژوهش  2

سگاعت  1۳استخراج شده است  این پیکگره مشگتمل بگر  گویش همبانی ۀپیکرهای این مطالعه از  داده
دکتگرای  ۀو برای تدوین رسال آوری ها جمع مستندسازی زبان ۀطبق شیوفایل صوتی و ویدیویی بوده که 

تگرین  آوری و تحلیگل طبیعگی ترین ویژگی این روش، جمگع است  مهم اول مقاله استفاده شده ۀناارند
کار میدانی مبنای کار واقگع شگده  ۀشیو شکل زبان است  در این روش ضبط، تحلیل و توصیف زبان به

 
1. Propositional  2. textual  3. interpersonal   
4. Expressive  2. propositional  
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از  ،آوری داده، پگردازش و آرشگیو اسگت و بگه ایگن منظگور اصگلی ایگن روش جمگع ۀاست  سه مرحلگ
و دستااه ضبط صدا استفاده شده است  در ایگن روش  برداری، میکروفون تجهیزاتی چون دوربین فیلم

هگا و اشگاراتی کگه  های فرازبانی و هم نین نشگانه حرکات و بیان از ضبط ویدئویی استفاده شده چراکه
رای ترجمگه و بگشگود   و ثبت و ضبط می استحائز اهمیت  ، یعنی بافت،دهند معنای کالم را تغییر می

نویسگی دسگتوری از  و بگرای فهرسگت (ELAN)افگزار ایلگن  از نرمشده  آوری های جمع آوانویسی داده
این پیکره به زبان محاوره و موضوع آنها عمگدتًا  های داده ستفاده شده است ا (FLEX) افزار فلکس نرم

سگاعت فایگل صگوتی و ویگدیویی، بگرای  ۱مگورد نظگر،  ۀوگوهای طبیعی روزمره است  از پیکگر گفت
های آن با توجه به موقعیگت گفتمگان و بافگت بررسگی  و معانی و نقشانتخاب، « دیه»استخراج شواهد 

 ۀدهنگد اسگتخراج شگده کگه نشگان «هیگد»مورد وقگوع  ۱۴۴مورد نظر  ۀساعت از پیکر ۱در  شده است 
 نما و اهمیت بررسی آن است  بسامد وقوع باالی این گفتمان

 
 چارچوب نظری  ۰

ترین آثگار در ایگن  متفاوتی استفاده شده است  یکی از کاملهای نظری  نماها، از چارچوب گفتمان ۀدر مطالع
در زبان انالیسگی بگا تمرکگز ویگژه بگر دستورشگدگی و  نماها گفتمان( بر روی 1۹۹۱زمینه، پژوهش برینتون )

نماهگا از  گیگری گفتمگان کاربرد گفتمان است  در کنار بخش مقدماتی کتاب که بگه بررسگی تگاریخی شگکل
 گفتمگان، یهگا وهیو شگ یخیحگال تگارزمگان مانند  های نحوی عبارتی صورت به های تک واژگانی و صورت

هگا و کاربردهگا در  ویژگگی ای از پردازد، فصل دوم کتاب برینتون، با انتخگاب گزیگده می میمستقمانند گفتمان 
الاگوی کنگد  در ایگن مقالگه، از  مهمی فراتر از آثار پیشین فگراهم مگی ینظر یها نهیزمهای موجود،  پژوهش

  به شرح آن می پردازیم، استفاده شده اسگت  پگیش از پگرداختن بگه ایگن 3-۱ای برینتون که در بخش  دوالیه
 نماها برپایۀ نظریات برینتون بپردازیم  های گفتمان الاو، جا دارد که به معرفی ویژگی

 

 نمای گفتمانی های نقش مشخصه 4-1
 نماها به دست داده است  گفتمانهای زیر را برای  ( ویژگی۲۲: 1۹۹۱برینتون )

( 331: 1۹۳۹) 1نماها غالبًا ویژگی زبگان گفتگاری هسگتند  واتگس گفتمان :ویژگی زبان گفتار (1
هرچند بایگد خاطرنشگان کگرد کگه   داند های زبان گفتار می ترین ویژگی نماها را یکی از برجسته گفتمان

هگا در گفتگار و نوشگتار از نآ از این عناصر محدود به گفتار نیستند، اما صورت و هم نین دلیل استفاده
ریزر هم متمایز است دکر، 11۴: 1۹۳۳، 3؛ اوستمان۲۳۹: 1۹۹۴، 2)ف   ( ۲1۹: 1۹۹۴؛ ر 

طوری که ممکگن اسگت  دارند، بهنماها بسامد وقوع باالیی در گفتار  گفتمانبسامد وقوع باال:  (3
 
1. R. J. Watts  2. B. Fraser  3. J. O. Östman   
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 نما باشیم: واحد، شاهد وقوع چندین گفتمان ۀدر یک جمل
 ؟، نهبو کربال نرفتیا -
گرف میو  اصغر ُگگ  کرونا آمد و نشد دیه، دیهنشد  دیهبار رفتم، میخواستم برم،  هنه ی + ت، زنگش یم 

 ....دیهکرونا آمد  دیهت، ریم  ف هرجور شده میو  گُ 

لحگاظ واجگی، صگورتی کوتگاه دارنگد )اوسگتمان،  نماها غالبًا به گفتمان صورت واجی کوتاه: (2
صگورت کوتگاه  اغلگب بگه« دیار» ۀ(  در گویش همدانی نیز کلم۲۳۳: 1۹۳1؛ شیفرین، 1۱۹: 1۹۳۳

 شود  تلف  می /diye/« دیه»
عبگارتی،  اسگت، یگا بگهنماها صفر یگا بسگیار کگم  ای گفتمان معنای گزاره ای تهی: معنای گزاره (۰

 نماها دشوار است  تخصیه معنایی قاموسی برای گفتمان
عبارتی دیار، این عناصر یگا خگارج از  نماها استقالل نحوی دارند  به گفتماناستقالل نحوی:  (۵

ضعیفی با سگاختار نحگوی جملگه دارنگد و از ایگن رو، نقگش دسگتوری  ۀساختار نحوی هستند یا رابط
 ( 1: 1۹۳۴، 1مشخصی نیز ندارند )ُگلدبرع

شگدن جملگه  نماها اختیاری هستند  عدم حضور آنها منجر به غیردسگتوری گفتمان: 1اختیاری (۶
آنهگا سگرنخی حگذف »گویگد،  طور که فریزر می کاهد و همان شود اما از معنای گفتمانی کالم می نمی

ریزر، « کند مهم را حذف می  ( ۳۳: 1۹۳۳)ف 
هگای قبلگی  نماها با کسب نقش جدید در سگطح کاربردشگناختی، نقگش گفتمان: 1چندنقشی (7

توانند همزمان چندین نقش مختلگف را در سگطوح  دهد، بلکه می خود را در سطح نحوی ازدست نمی
 متفاوت ایفا کنند 

های مختلف کگالم مگورد اسگتفاده قگرار  برقراری ارتباط بین قسمتنماها برای  گفتمانارتباط:  (۸
نماها برای ارتباط یک گفتمان بگه گفتمگان پگیش یگا پگس از خگود  عبارتی دیار، از گفتمان گیرند  به می

ریزر،  استفاده می  ( 1۳۱: 1۹۹۱شود )ف 
ر به جایگاه سیال: (1 ل  نماها این اسگت  های اصلی گفتمان ( یکی از ویژگی333: 1۹1۹) 9باور ک 

دهگد کگه ایگن  آیند  هرچند شواهد حاصل از مطالعات مختلف نشان می که عمدتًا در ابتدای کالم می
 شوند  عناصر در جایااه میانی یا پایانی نیز فاهر می

 
 (911۶الگوی برینتون )  4-2

نماها ارائگه داده  برای بررسی گفتمان 2(، الاویی دوالیه1۹۹۱گانه َهلیدی ) برینتون براساس الاوی سه
هگای بینگافردی   کنگد  نقگش گروه کلگی بینگافردی و متنگی تقسگیم مگی ۳است و نقش این عناصر را در 

کند، بگه ایگن صگورت  نماها، برقراری و ادامۀ روابط گفتمانی بین شنونده و گوینده را تسهیل می گفتمان
 
1. J. A. Goldberg  2. optional  3. multi-functionality   
4. E. Keller  2. two-fold  
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دادن تردید و عدم قطعیگت، گگرفتن  که از آنها برای بیان نظر گوینده، واکنش او نسبت به موضوع، نشان
نماهگا بگه برقگراری  رود  در نقش متنی، گفتمگان کار می تییید از مخاطب، توضیح و توجیه و نظایر آن به

دادن شگروع  کنند  هم نین از آنها برای نشگان های قبل و بعد کمک می حاضر و گزاره ۀانسجام بین گزار
ن و تیکید بر بخش خاصی از گفتمان و جز آن اسگتفاده کرد و پایان بحث، تغییر موضوع بحث، برجسته

 (:21-21: 1۹۹۱نماها برشمرده است )برینتون  های زیر را برای گفتمان شود  برینتون نقش می
 

 های متنی نقش

 دادن به گفتمان   عالمت شروع گفتمان )جلب توجه مخاطب( و پایان1
 1  کمک به گوینده در کسب یا حف  نوبت۳
 ها برای حف  نوبت یا ادامۀ گفتمان مکث 2  پرکننده۲
دادن موضگوعی جدیگد، تغییگری جزئگی در موضگوع  دادن مرز در گفتمان، ازجمله نشگان نشان  ۱

 ای در گفتمان موضوع پیشین پس از وقفه ۀو غیره( یا ادام 2، توضیح9، بسط3)اصالح
رمان1۹۳1کردن اطالع نو )شیفرین،    مشخه۵ اطگالع کهنگه )شگیفرین، ( یگا ۳۴1: 1۹۳1، 1؛ ا 
 ( 1۹۳۵و همکاران،  7؛ کوئیرک1۹۳1
 های یک گفتمان   برقراری ارتباطی منطقی بین گزاره۱
   اصالح گفتمان خود یا دیاری1

 
 های بینافردی نقش
: ابراز عقیده و واکنش نسبت به گفتمان پیشین یا نارش نسبت به گفتمگان 8شدگی لحاظ ذهنی   به1

 صحبت مخاطب حاضر یا بعدی و تییید 
، اشتراک یا صمیمیت بین گوینگده و مخاطگب، ازجملگه 11: ایجاد همکاری9لحاظ بینافردی   به۳

  19و حف  وجهه )ادب( 13، درخواست تییید12، بررسی یا ابراز تفاهم11تییید فرضیات مشترک
در گگویش  «دیه»نمای  ( به بررسی گفتمان1۹۹۱برینتون ) ۀدر بخش بعدی، براساس الاوی دوالی

 دست خواهیم داد  نما را براساس این مدل دوالیه به پردازیم و الاوی نقشی این گفتمان همدانی می

 
 «دیه»نمای  گفتمان مختلفهای  نقش  ۵

 
1. acquiring or relinquishing the floor  2. Filler  3. correction   
4. elaboration    2. explanation 6. B. Erman   
7. R. Quirk    8. subjectively 9. interpersonal   
10. cooperation    11. confirming shared assumptions  
12. checking or expressing understanding 13. requesting confirmation  
14. saving face (politeness) 
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پردازیم  پگس  نماها می های گفتمان براساس مشخصه «دیه»نمای  در این بخش ابتدا به سنجش گفتمان
(، سگه 1در مثال ) مورد بررسی نشان داده خواهد شد  ۀنما در پیکر های مختلف این گفتمان از آن نقش
 شود: ای در زبان گفتاری دیده می در جمله «دیه»مورد وقوع 

x n m  h š mi-bor-i r šd  š m  A 1 

Mrs. ? a title IND-cut.PRS-2SG noodle 2PL   

i?-bor-mi č  u  b  a  n xod=et=am        

IND-cut.PRS-2SG  knife with now self=2SG=too   

       ‘D  y   c   n    e ? D  y   c   i  y    e f  i   a knife?’ 

diya mi-y r-an, čarx      na, diya  r  B  

diya IND-bring.PRS-3PL wheel not, diya yes   

b r  t ke   on=i az        mi-bor-an čarx       v         

for=2SG that that=INDF from IND-cut.PRS-3PL wheel with   

has diya ye zare=y      xordi? hašd-am   

be.PST.3SG diya little=EZ eat.PST-2SG ? put.PST-1SG   

   be-bar-i? bi-yal-am   

  SBJ-take.PRS-2SG SBJ-put.PRS-1SG   

‘Yea   n   any   e! T ey   ing wheels and cut them with wheels, did you eat what I left for you? 

There is some more. Do you want  e     ea e i  f   y       ake?’ 

 

 
 ؛و بسامد وقـوع بـاال( ویژگی زبان گفتار( است )۳( و )1های ) مطابق با ویژگی« دیه»در اینجا 

در بافت مورد نظگر معنگایی  اول و دوم «دیه» ؛(۲دیار است )ویژگی  ۀشد صورت واجی کوتاه «دیه»
دهند پگس  رسانند، به این صورت که تضادی را در زمان حال نسبت به گذشته نشان می را می 1تضادی

دارنگد )ویژگگی استقالل نحوی  ؛(۱ای آن تهی است )ویژگی  معنای آن وابسته به بافت و معنای گزاره
رابطۀ نحوی ضعیفی با دیار اجگزای کگالم دارد و نقگش دسگتوری مشخصگی نیگز (، به این معنی که ۵

توان آنها را از جمله حگذف کگرد بگدون اینکگه جملگه غیردسگتوری  هستند، یعنی می اختیاری ؛ندارند
 سـیالجایااه مگورد اول و دوم  ؛شود شود، هرچند که با حذف آنها از معنای گفتمانی جمله کاسته می

( و پگیش یگا پگس از فعگل )وا دیهتواند پس از نه )نه  می «دیه»که در دو مورد اول است، به این صورت 
 ۀدر مورد سوم )یگه ذر «دیه»است، زیرا  چند نقش( قرار گیرد  دارای دیهمیبرن/وا چرخ میبرن  دیهچرخ 

 کار برده شده است  نما نیز به عنوان گفتمان است که دچار سایش شده و به دیگر( همان صفت دیه
نمگای گفتمگانی اسگت و بگا هشگت  در بافت کالمی بگاال نقگش« دیه»توجه به توضیحات فوق،  با

 تر معرفی شد، مطابقت دارد  نمای گفتمانی که پیش نقش ۀمشخص
هگای مسگتخرج از  براسگاس داده «دیه»و  دیگرهای  بندی و فهرستی از معانی و نقش در ادامه طبقه

 دست داده شده است  پیکره به

 
1. contrastive 
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 «دیه»نمای گفتمانی  مختلف نقشهای  نقش

هگای بینگافردی ایگن  هایی دارد  ابتدا بگا نقگش بینافردی و متنی نقش ۀدر هر دو طبق« دیه»نمای  گفتمان
منظور از بافگت،  منظور درک بهتر، بافت کالمی مورد نظر آورده شده است  کنیم  به نما آغاز می گفتمان

هگا، و هگر آن گه کگه  مؤثر هستند، مانند: زبان بدن، نااهای از عناصر است که در تعبیر معنی  مجموعه
ای مشگترک یگا محگیط فیزیکگی و  پیشتر گفته یا انجام شده است، و دانش مشترکی که از رهاذر تجربه

 فرهنای میان گوینده و شنونده کسب شده است 
 
 های بینافردی نقش  5-1

 گوینده 3بیان نگرش (الف
 ۀتوانگد موضگع یگا ناگرش خگود را نسگبت بگه جملگ گوینده می« دیه»نمای گفتمانی  با استفاده از نقش

تواند موافقت یا تیییگد گفتمگان پیشگین،  مخاطب یا بافتی که در آن قرار دارد، نشان دهد  این موضع می
 اطالعی یا مخالفت باشد: افهار تعجب، بی

  ( موافقت9
diye kard-an dozzi ma be kard-an zolm v    A. 2. 

diye do.PST-3PL theft 1SG to do.PST-3PL oppression by.God     

n -d r-e! dom  š x   ke    dozzi   

NEG-have.PRS-3SG tail horn=and that theft   

      diye!  r     B.  

      diye yes      

Yes, of course!  

 ( تعجب3
اطالعگی خگود را از  نگوعی تعجگب یگا بگی به کالم خگود، بگه «دیه»در این نقش، گوینده با افزودن 

 دهد  موضوع نشان می
 sm-  y  kard-an v ng suriye rafd-im ovax A. 3.  

name-PL=OM do.PST-

3PL 

shout Syria go.PST-1PL then   

  yid-im hay n z kad gofd-an me-kard-an v ng   

look.PST-1PL repeatedly Nezakat say.PST-3PL IND-do.PST-3PL shout   

diye! ki=ye n z kad  gofd-im    o    i   
diye who=be.PRS.3SG  Nezakat say.PST-1PL   side that side this   

‘T en  e  en     Sy ia    ey ca  e     ey ca  e    e na e     ey  ai  Nezaka !  e    ke    i   ay an    a  

an   ai       i  Nezaka !’ 
 

 تعجب و نیز مخالفت شنونده است: ۀدهند نشان «دیه»زیر نیز،  ۀدر جمل
 
1. attitude 
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kon-am amal   d m    m   m -x -m A. 4. 

do.PRS-1SG nose=1SG=OM nose=1SG=OM IND-want.PRS-1SG   

‘I  an      a e a n  e j  ’  

   ši diye B.  

   what diye   

‘  a  e  e?!’  

کید  3ب( تأ
 ۀکنگد  در جملگ با استفاده از این نقش، گوینده بر موضوعی یا بخش خاصی از گفتمان تیکید مگی

بر باالبودن سگن خگود و هم نگین عگدم موافقگت سگایرین در تزریگق « دیه» کار بردن زیر، گوینده با به
 کند: واکسن تیکید می

دهگد کگه  بیماری و عوارض جانبی واکسن، اجازه نمگیدلیل  دهد که پسرش به ]خانمی توضیح می
 واکسن بزند[:

yek=i dar  rafd-am daqey ye ma   âmad=u    âxe A 5. 

one=INDF out  go.PST-1SG minute a    1SG maybe=and Well    

bâlâ=yam ! sen diya xo  raf lâ=m a   

high=be.PRS.1SG age diya well   go.PST.3SG middle=1SG from   
be-g-am yâ unjâ be-r-am yâ     mâvây    hâlâ    

SBJ-say.PRS-1SG or there SBJ-go.PRS-1SG either  MUST.PRS now    

vâsgân    be-r-am ke     injâ   bi-yâ   

vaccine   SBJ-go.PRS-1SG that  here  IMP-come.PRS   

 diya  ni-mi-yal-an be-zan-am   

 diya NEG-IND-allow.PRS-3PL  SBJ-get.PRS-1SG   

‘May e I g      an  a  a  e -by passes me (and made me sick), well I'm old! Now I have to 

either go to the doctor or tell the doctor to come here to ask if I can get the vaccine? They do 

n   a    ’ 

  

 1درخواست تأییدپ( 
( از مخاطگب اسگت  ایگن 1۵: ۳۴1۳نماها، درخواست تییید )تراگوت،  های گفتمان یکی از نقش

عنگوان  شده اسگت  بگه گوینده نسبت به ادعای مطرح 3عدم اطمینان و تردید ۀدهند نوعی نشان کارکرد به
)فرفی سگفالی بگرای ناهگداری آرد( در سگیزان  کنبولهدر مورد وجود   Bۀزیر، گویند ۀمثال، در جمل

دنبال تییید حدس خود  با پرسیدن سؤال زیر و با آهنای خیزان، به B ۀگوید  گویند )زیرزمین( خانه می
 گیرد: همواره در انتهای کالم قرار می« دیه»است  در این نقش، 

diye  ? mi-poxt-in non x n   miy n   A. 6.  

diye ? HAB-bake.PST-1PL bread  house  in=EZ   

‘We e y     e      aking   ea  a     e?’  

mi-poxd-im non     x n      r     B.  

1PL-bake.PST-HAB bread  house yes     

 
1. emphasis  2. asking for confirmation   3. hesitation   
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‘Ye    e   e      ake   ea  a     e’  

in-d šd x n      miy n   tendur     A.  

2PL-have.PST house    inside=EZ stove        

‘(S ) y    a      e in   e     e’  

براساس شواهد موجود در بافت فیزیکی، حگدس خگود را  B ۀزیر، گویند ۀهمین ترتیب در جمل به
 دنبال تییید شنونده است: در انتهای جمله، به« دیه»کند و با قراردادن  مطرح می

diye  ? mi-kon-i zendegi    ahmad      b       A. 7. 

diye ? IND-do.PRS-1SG live        Ahmad     With     

‘Y    i e  i   A  a    ig  ?’  

   diya !   r    B.  

   diya yes     

‘Ye !’  

 ت( پاسخ غیرمستقیم
 طفره .9

پرسشی است که فرد به هر دلیلی مایل بگه ادامگه رفتن از پاسخ به  طفره« دیه»نمای  یکی از کارکردهای گفتمان
دادن به موضگوع مگورد  اطالعی فرد، حف  حریم شخصی یا پایان تواند بی آن نیست  دلیل این عدم تمایل می

پرسگد و شگنونده در  علت طالق مخاطب خگود سگؤال مگی ۀبحث باشد  در بافت کالمی زیر، گوینده دربار
رود و عدم تمایل خود را بگه ادامگه  نوعی از پاسخ به پرسش طفره می به ،«دیه»نمای  پاسخ به آن، با بیان گفتمان

ُافتگان -در این بافت خیگزان« دیه»شود، آهنگ کالم  ( دیده می1طور که در شکل ) دهد  همان بحث نشان می
 است که حاکی از آن است که گوینده تمایل دارد بحث را خاتمه دهد 

budin! xub  gerefd-i  ? t       ši      berey  pa A. 8.  

be.PST-2PL ! good  take.PST.3SG? divorce what  for   so    

‘S    y  i  y   ge   i   ce ? Y    e e g   !’  

      diye... B.  

      diye   

‘We  …’   

 
 

 
 

 

 

 
 (. طفره9شکل )
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 میان گوینده و مخاطب 3. ارجاع به دانش مشترک3
در پاسخ به سؤالی کگه از او پرسگیده شگده اسگت، بگه دانگش  «دیه»کاربردن  این نقش، گوینده با به در

دهد  منظور از دانش مشترک، باورها و عقاید موجود در بافت  مشترک میان خود و مخاطبش ارجاع می
و ای مشگترک بگین گوینگده  تواند حاصگل تجربگه فرهنای طرفین مکالمه است  هم نین این دانش می

زیگر، شگنونده در  ۀتر بین آنها ردوبدل شده است  در جمل هایی باشد که پیش ها و شنیده شنونده یا گفته
به دانشی مشترک که برخاسته از بافت فرهنای و اجتماعی مشگترک میگان هگردوی ، Aپاسخ به پرسش 

 دهد  آنهاست، ارجاع می
har     mi-r-am sa d  mi-r-am roku    A. 9. 

every   1SG-go.PRS-IND sajde 1SG-go.PRS-IND roku     
bu-šur-am b r     č r   m v y  ru       

1SG-wash.PRS-SBJ time   four   MUST.PRS day     
  diye najesd=e xun        
  diye! unclean=be.PRS.3SG blood    

  e   aye     e       i   i  y’‘I  a e     a     e e f     i e  e e y  ay af e    

ای  در انتهای کالم خود به این نکته اشگاره دارد کگه جملگه «هید»فوق، گوینده با قراردادن  ۀدر جمل
دلیل زندگی در بافتی مشگترک بگا گوینگده،  که پیشتر بیان کرده، امری واضح و بدیهی است و شنونده به

 باید از آن مطلع باشد 

 B ۀطوری که در بافگت زیگر، گوینگد مشترک، غالبًا همراه با زبان بدن است، بهارجاع به این دانش 
توضیح بیشتر، به دانش مشگترکی اشگاره کگرده، و همزمگان ناگاه خگود را نیگز از سگوی مخاطگب برای 

دهد؛ گوینده همزمان با این تغییر زبان بگدن  اطالع به مخاطب مطلع از این دانش مشترک، تغییر می بی
دنبال تییید ازسوی مخاطب خود نیگز هسگت کگه در غالگب مگوارد،  دادن این اشتراک، به نشانعالوه بر 

 کند: دادن سر یا کالمی، این درخواست را برآورده می شنونده با تکان
x n m    h š      has                   siy b   su  n A. 10. 
Mrs. ? a title be.PRS:3SG mill      Sulan     

‘I    e e a  i   in S  an?’  
  :[خطاب به فردی که در جریان نیست]

  ha  siy b  r  B.  
  be.PRS.3SG mill     Yes   

  :]رو به فردی که در جریان است[
 diye !   t r-   siy b o B.   
 diye Qatar-PL    mill that   

 
1. shared knowledge 
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‘T   e Qa aa   i   !’  
[ که در جریان نیستخطاب به فردی  ]:  

bud  siy b t   anš  n   B.  
be.PST.3SG mill CLF five There   

 ‘T e e  e e fi e  i   ’  
  :[رو به فردی که در جریان است]

b z    on=am b    o ma    bew=ey zemin=e B.  
again that=too atop that 1SG father=EZ land=EZ   
  diye bud  siy b i ye     
  diye be.PST.3SG mill=INDF a   

‘My  a '   an       e e    e e  a  an   e   i  !’  

 

هناام ارجاع به دانش مشترکی که همراه با درخواست تییید اسگت، در شگکل  آهنگ کالم گوینده به
 زیر نشان داده شده است  در این جمالت آهنگ کالم خیزان است:

 
 
 
 

 
 
 

 
 (. ارجاع به دانش مشترک میان گوینده و مخاطب و درخواست تأیید3شکل )

 
 های متنی نقش  5-2

 دادن به موضوع لف( پایانا

تر در حگال شگرح آن  به اتمام رساندن موضوعی باشد که گوینده کمی پیش ۀتواند نشان دهند می «هید»
نشان   پس از مکثی کوتاه، «هید»کار بردن  با بهعنوان مثال در دو بافت کالمی زیر، گوینده  بوده است  به

در این بافگت عگالوه بگر نشگان دادن  «هید»توان گفت  دهد که صحبتش به اتمام رسیده است؛ و می می
 گیری و ادامه مکالمه است: صحبت، عالمتی به مخاطب برای نوبت ۀخاتم
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davat=es v r    yey m  ram kard-an, davad m  r   n   A. 11. 

invite=1SG time  a  1PL=too do.PST-3PL invite 1PL=OM 3PL   

 ujur=e ruz g r diye kard-im,   

 like.this=be.PRS.3SG life         diye do.PST-1PL   

   bi-y m rz-e ham  š n   x d    

   3SG  -bless.PRS-SBJ all=3PL=OM   God    

T en  ife i   ike   i    ay G     e   a    f   e ’ we invited them, too. They invited us, and‘  

 
š d m     sarg zašd   in=am iju! diye   A. 12. 

be.PST.3SG 1PL story=EZ this=too so! diye   

‘We      i   a   y     y’  

 
 موضوع قبل ۀب( ادام

آن  ۀبرای بازگشت به موضوعی است کگه کمگی قبگل در ادامگ ای عنوان نشانه در این نقش، به «هید»
شگود، اتفگاق  دلیل توضیحات بیشتری که در حین کگالم داده مگی تواند به وقفه افتاده است  این وقفه می

کنگد و مجگددًا بگه بحگث خگود ادامگه  زیر، گوینده در مسیر کالم خود تغییری ایجاد می ۀافتد  در جمل
 دهد: می

t ry ki peser=e   am d n d d-im doxder=em=e A. 13. 

opium-

addicted 

son=DEF Hamedan give.PST-1PL daughter=1SG=OM    

t          ma    go doxder=om bud   

divorce 1SG say.PST.3SG daughter=1SG be.PST.3SG   

 t ry ki     garti b       ma m -x -m   

 opium-

addicted 

addicted   with 1SG IND-want.PRS-1SG   

bud              xub vaz  š n  n  m ni-mi-d n-am  

be.PST.3SG good situation=3PL 3PL=too NEG-IND-able.PRS-1SG  

mohem        bud-an d r  xeyli bud-an d r   

important     be.PST-3PL rich very   be.PST-

3PL 
rich    

bud dewlat       d m   ham peser=e   bud-an  

be.PST-3PL government   man=EZ too son=DEF be.PST-3PL  

  gereft=o... t          diye    

  take.PST.3SG=and divorce   diye  

‘We  a  ie   y  a g  e        e ne in Ha e an    e   y  a  an   i   addict, my daughter said 

I want to get divorce, I cannot (live) with an opium-addicted person, they were also in good 

condition, they were rich, they were very rich, they were important, the boy was also an employee 

 f   e g  e n en     e g    i   ce  an ….’ 

 

 
 پ( حفظ نوبت

بگین عبگارات خگود، عگالوه بگر پرکگردن  «هیگد»نمگای  کاربردن گفتمگان در این کاربرد، گوینده با به
هی گی »و  «دیه هی گی»عبارتی، گوینده با کاربرد  کند  به نوبت خود در مکالمه را حف  می ها، مکث
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که صحبتش ادامگه دارد و هنگوز  دهد کند و به شنونده نشان می بین جمالت خود ارتباط برقرار می« دیه
 به پایان نرسیده است:

s   d v za bud-am hašd-e pa   t z          ma       A 14 
year twelve be.PRS-1SG put.PST-PTCP foot recently 1SG      

kard- n  š bord-an Sejeld=em=e rafd-an   

do.PST-3PL=1SG take.PST-3PL birth.certificate=1SG=OM  go.PST-3PL   
diye   hafte=y ye az bad hiči diye šunza  s     

diye  week=EZ a from after nothing diye Sixteen year   

davat           kard-an aqd           mad-an   
invite mullah do.PST-3PL wedding come.PST-3PL   

xeyli  ma hiči diye  mad-an kard-an   

very   1SG nothing diye come.PST-3PL do.PST-3PL   
diya š hafde=y diye hiči     kard-am gire   

diya=1SG week=EZ diye nothing   do.PST-1SG cry     

   š d   bar  r r    arusi         
 become.PST.3SG=and hold           wedding    

 kard-an ziy d i m hm ni     šab       

 o.PST-3PL very=INDF ceremony    night   

‘I  a  j       ne    e  e    ey    k  y ID an   a e  e  ix een yea          en a  eek   a e    ey ca e an  

married me to him, a mullah was invited and he came, I cried a lot, then the next week a wedding took place, 

  a  nig     ey  a  a  ig ce e  ny’ 

 

 

، مکگث میگان «دیگه هی گی»کگاربردن  ای از بافت فوق است، گوینده با به در شکل زیر، که جمله
 کند: جمالتش را پر و نوبت خود را حف  می

 

am...-ma  xeyli gire kard            hiči diye              an - mad 
 
 
 
 
 
 
 

 در نقش پرکننده مکث و حفظ نوبت «دیه(. »2شکل )
 دادن نوبت ت(

، واگذاری نوبت مکالمگه بگه مخاطگب اسگت  در بافگت زیگر، «هید»های متنی   یکی دیار از نقش
دهگد و در  تمایل خود به ادامه مکالمه را نشان مگی شما تعریف کنین «دیه»کاربردن  عبارت  گوینده با به

کند  این واگگذاری نوبگت در انتهگای جملگه او نیگز مشگهود  عین حال نوبت را به مخاطب واگذار می
 کند و منتظر تییید شنونده است: است، به این صورت پرسشی را مطرح می
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be-g-in b b  t n a kon-in tarif š m  diye A. 15. 
IMP-say.PRS-2PL father=2PL from IMP.do.PRS-2PL talk   2PL   diye   

nazarbeyg dar=e sar=e d š  ši      d k n     

Nazarbeyg beginning=EZ one=EZ have.PST.3SG? what shop=EZ   
    diye?  bud   

    diye? be.PRS.3SG   

‘N   y    e     ! Te      f    y   fa  e     a        i   e  a e? I   a  a    e  eginning  f Naza  eyg   ig  ?’  

منظور دادن نوبت به مخاطب خود،  ای که در کالم پیش آمده، به در بافت زیر، گوینده پس از وقفه
کنگد، و بگه ایگن ترتیگب از مخاطگب خگود  کاره مانده اشگاره مگی تر شروع شده و نیمه به بحثی که پیش

 خواهد که به مکالمه ادامه دهد: می
 

mi-gofd-in m h z-    h z   a      d šd-in diye  xob A. 16. 

IND-say.PST-1PL REDUP-PL  dowry  from  have.PST-1PL diye  well   

‘We    y    e e  a king a         ie …’   
 ث( بیان توضیح، توجیه، تضاد، افزایش و نتیجه

صگحبت خگود باشگد؛ بگه ایگن  ۀتمایل فرد به ادامگ ۀدهند تواند نشان می «هید»طور که گفته شد،  همان
تواند به اطالعی نو یا کهنه در بافت کالمگی خگود ارجگاع دهگد  در ایگن  ترتیب که گوینده در ادامه می

دهگد،  بعدی خود، ارتباط میان دو گزاره را نشان می ۀدر ابتدای جمل «هید»کاربردن   کاربرد، گوینده با به
قبلی )یا بعدی( و بسط آن، بیان توجیه یا علگت آن،  ۀتواند ارائۀ توضیحی در رابطه با گزار این ارتباط می
 گیری باشد  تضاد یا نتیجه

 
 ( توضیح9

هگایش کشگیده،  کردن ب ه در بافت زیر، گوینده پس از صحبت در مورد سختی و رنجی که برای بزرع
 دهد: توضیحی برای علت این سختی ارائه می

 kard rahm  x d  mansur   kala          mi-g-am A. 17. 

do.PST.3SG merc
y 

God    Mansur Karbalayi IND-
say.PRS-1SG 

  

     kard-am bozorg bač-  r  i ma   

 do.PST-1PL raise     child-PL=OM thi
s 

1SG   

b -d n  in=a ni-mi-d n-am ma   

IMP-know.PRS this=OM NEG-IND-know.PRS-1SG 1SG   
bozog in  

ya 

č  u badbaxdi b      ma 

   

ke   

raise    these
=OM 

how misery with 1S
G 

that   

ne-bud bime diya ke     o     diye   kard-am   

NEG-be.PRS.3SG insur
ance 

diye that   that diye do.PST-1SG   

    bud sar   k rgar     

   be.PRS.3SG farm worker=EZ   

‘Ka  a ayi Man     G    a e  e cy   a  I  a  a  e     ai e   e e c i   en  I cann    n e   an  

how I was able to raise them with misery! He did not have insurance;  e  a  a  e e      ke ’ 
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 ( توجیه3

کنگد و در  شدن و عدم تمایل ازدواج صحبت می در بافت زیر، گوینده دربارۀ ازدواجش در کودکی و پنهان
فهمانگد کگه سگرزدن چنگین عملگی از  بعدی، به شنوندۀ خود می ۀدر ابتدای جمل «هید»کاربردن   ادامه با به

در ایگن بافگت،  «هیگد»کاربردن  کند  گوینده با به خود را بیان مینوعی علت رفتار  کودک طبیعی است و به
عالوه بر ارائۀ علت و توجیه )منطقی( رفتارش، به وجود دانشی مشترک، کگه پیشگتر بگه شگرح آن پرداختگه 

 شد، بین خود و مخاطبش اشاره دارد؛ به این معنی که شنونده خود باید دلیل این امر را بداند و درک کند:
sar=em=e mi-š d-am   ym  mi-rafd-am ma   A. 18. 

head=1SG=OM IND-become.PST-1SG hide   IND-go.PST.1SG 1SG   

ne-vin-en=om ke      raxd x b qed=e mi-yašd-am   

NEG-see.PRS-3PL=1SG that   bed.roll on=EZ IND-put.PST-

1SG 

  

diye! bud-am bač  diye   

diye be.PRS-1SG child diye   

‘I   e     g  an   i e  I      y  ea   n   e  e       ey      n'   ee  e   e   I  a  a 

ki !’ 

 

 

 
 ( تضاد2

عبگارتی  کار رود  بگه آید به دادن تضاد با آن ه که در ادامه می تواند برای نشان در بافتی خاص، می «هید»
 کند: را به ذهن شنونده متبادر می امادر بافتی مانند بافت زیر، معنی  «هید»دیار، 
diye   be-de, tazakor b  š š gofd-am A. 19. 

diye   IMP-give.PRS.2SG hint        to=3SG say.PST-1SG   

 be-zen-i k  ek=eš ne-gofd-am   

SBJ-hit.PST-2SG beat=3SG NEG-say.PST-1SG   

‘I      y       a n  i   (   ) I  i  n    e   y       ea   i !’  

 
 1( افزایش۰
 درپی در کالم است: طور پی شدن چند مورد به اضافه ۀدهند در این نقش نشان «هید»

am-d r ke    am-n z-mi-ni    hišgi  var=e ma    A 20 

1SG-have.PRS that 1SG-nag.PRS-IND-NEG nobody to=EZ 1SG     
x n  w am-tapp-mi hay am-dar-na y       

house=and 1SG-sit.PRS-IND repeatedly -have.PRS -NEG
1SG 

or   

mansur   n kala diya, del=om am-riz-mi   

Mansur dear Karbalayi diya heart=1SG 1SG-pour.PRS-IND   
    ye a var=am qossa   diya ye     a d     

side, a    from to=1SG grief    diya   sidea  from sorrow   

badbaxdi   diya     ye a  marizi diya   

misery diya  side, a from sickness diya   

      ye   a n d ri   
 
1. additive 
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      a from deprivation   

‘I    n   c    ain    any ne   a  I  a e    do not have (money), I just close the door, and sit at home. Dear 

Ka  a ayi Man     g ief  n   e  ne  an           n   e    e    i e y an   e  i a i n  n   e    e ’ 

 

 
 نتیجه  ۵

قبگل را  ۀخود، نتیجۀ حاصل از گزار ۀدر ابتدای جمل «دیه»کاربردن   صحبت خود، با به ۀگوینده در ادام
 کند: های خود ارتباطی منطقی برقرار می بیان و میان گزاره

 diye be-gard-am vax-n -yz d-am in=a A. 21. 

diye SBJ-walk.PST-1SG up-NEG-stand.PST-1SG this=OM   

ni-mi-š-e qad k nn-  m yi         

NEG-IND-become.PRS-3SG bend   knee-PL=1SG this       

‘I  i  n    a k (an  a  a  e    )  y  eg   e  n    en ’  

 
 دادِن توالی مراحل یک رویداد ث( نشان

نمگای گفتمگانی  ارتباط مراحل مختلف یک رویداد است  این نقش ۀدهند در ابتدای جمله نشان «هید»
دهد و ارتباطی منطقگی  بعدی و پایانی رویدادی را که مورد بحث است، نشان می ۀدر این کاربرد مرحل

 کند: ها برقرار می میان گزاره
do   si=ye sised=o h z r   s     ali vekil A. 22. 

two thirty=and three.hundred=and thousand=and year=EZ AliVakil   

 fd d mardom nezer=e a kard h m yat  

fall.PST.3SG people view=EZ from do.PST.3SG defence    

 ss nd ke zen=e=ra=m i diye   

take.PST.3SG that     woman=DEF=OM=too this diye  

diye   fd d mardom nezer=e a bekol  
diye fall.PST.3SG people view=EZ from completely  

‘A i Vaki         e    e king in the year 1332, he became bad in the eyes of the people, [then] when 

 e a     a  ie    i     an   e  eca e c    e e y  a  in   e eye   f   e  e   e.’ 

 

در ابتدای جمالت یگک گفتمگان واحگد بگرای  «دیه»یکی از موارد قابل توجه در این رابطه، کاربرد 
آن است، که ایگن  ۀرسیدن  عمل و خاتم اتمام دادن به توالی مراحل و در پایان جمله برای نشاندادن  نشان

 است: 3تصویرگونگی ۀدهند امر خود نشان

diya xeyli x na   o foroxd-am arz ni  be   ma v          A. 23. 

diya very house that  sell.PST-1SG cheap  to  

  

1SG By.God   

   š d t m m š d g r n   

 become.PST.3SG finish become.PST.3SG expensive   

     diya… raf   

      iya… go.PST.3SG   

‘I        e     e c ea  y      i   eca e  e y ex en i e. I   a  e  an  i   a    e …’  

 
1. iconicity 
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تگوان  نماهگا، مگی ( بگرای گفتمگان1۹۹۱)با توجه به توضیحات فوق، براساس چگارچوب برینتگون 
 ارائه داد: «هید»نمای  الاوی زیر را برای گفتمان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 گیری نتیجه  ۶

« دیگه»نمگای  ، به بررسی گفتمگانگویش همبانی ۀهای مستخرج از پیکر در این پژوهش، براساس داده
( مورد بررسی قرار دادند 1۹۹۱برینتون ) ۀنما را طبق الاوی دوالی پرداخته شد  ناارندگان، این گفتمان

دو  ۀنقش بینافردی و متنی اسگت  بگا مقایسگ 1۴نما در گویش همدانی دارای  و دریافتند که این گفتمان
کنگد   نمگا بیشگتر در نقگش متنگی ایفگای نقگش مگی توان دریافت که این گفتمان (، می۳( و )1نمودار )

در هر نقش، یعنگی بینگافردی و متنگی،  «هید»توان مشاهده کرد که  هم نین به کمک این دو نمودار می
ر اینجا باید بگه آن اشگاره کگرد، ایگن اسگت کگه مجمگوع ای که د کدام نقش است  نکته ۀبیشتر ایفاکنند

پوشگانی برخگی  نماها و هم شده که با توجه به ماهیت گفتمان 1۴۴درصد کل در دو نمودار زیر بیش از 
 های کالمی  مستخرج از پیکره، این امر طبیعی است  در بافت «هید»های  نقش

 

 

 

 

دیهی نما گفتمان  

 نقش بینافردی

 

 بیان نگرش

 تأکید

 درخواست تأیید

 پاسخ غیرمستقیم
طفره، ارجاع به دانش 

مشترک بین گوینده و 

 شنونده

 پایان دادن موضوع
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 «دیه»نمای  های بینافردی گفتمان (. نقش9نمودار )
 
 

پاسگخ »در نقگش بینگافردی، بیشگترین کگاربرد را در نقگش  «هیگد»های نمودار فگوق،  براساس داده
طفگره و ارجگاع بگه دانگش مشگترک میگان  ۀکند که این نقش خود شامل دو زیردست ایفا می« غیرمستقیم

 دهد  گوینده و شنونده است، که در مقایسه با سه نقش دیار، تفاوت معناداری را نشان می
 

 

 «دیه»نمای  های متنی گفتمان (. نقش3نمودار )
 

بیان توضیح، توجیه، تضگاد، افگزایش »در نقش « دیه»نمای  در نقش متنی، بیشترین کاربرد گفتمان
در  «هیگد»فگوق،  ۀاست  عالوه بگر دو دسگت« موضوع قبل ۀادام»و کمترین کاربرد آن در نقش « و نتیجه

کار رفتگه کگه در  های قیدی و صفتی به اصلی خود یعنی نقشمورد، در نقش  ۱۴۴از مجموع  ٪۱.۳۵
نماهگا در  های گفتمانی آن، اندک است و این امر خود حاکی از فراوانگی وقگوع گفتمگان مقایسه با نقش

 بافت در تفسیر و تعبیر آنها است  ۀکالم و هم نین اهمیت ویژ
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