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چکیده
این مطالعه با اتخاذ رویکرد گفتمانی-کاربردشناختی ،چند نقشی بودن همزمانی نقشنمای گفتماانی «حاا » را در
زبان فارسی عامیانه ،از منظر (بین) ذهنی شدگی ،بررسی میکناد .بررسای پیکاره همزماانی ماورد بررسای نشاان
میدهد که مطااب پایشبینای تراگاوو و داشار ( ،)2112دِر ( ،)2111دگاناد و ونادنگرگن ( ،)2111نقاشنماای
گفتمانی مذکور ،در امتداد طیف مربوط به گرایش همگانیِ (بین) ذهنی شدگی ،پیشروی کارد اماا در مقای اه باا
نقشنماهای گفتمانی متعارف ،از پیچیدگی بیشتری برخوردار است .به عگارو دیگر ،از مجموع مؤلفههاای موععیات
گفتمان ،عنصر زبانی مذکور ،عالو بر معانی (بین) ذهنی مرتگط با مؤلفاههاای نگارش گویناد و تعامای گویناد -
شنوند  ،معنای مرتگط با مؤلفۀ اطالعاو کاربردشناختی (کاربرد پیشانگاشتی) را نیز اکت اب نمود است.
واژههای کلیدی :ذهنیشدگی ،بینذهنیشدگی ،نقشنمای گفتمان ،موععیت گفتمان ،کاربرد پیشانگاشتی
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 مقدمه1

2

بررسی پدیده نقشنمای گفتمان پیشینۀ ن گتاً زیاادی دارد کاه باا تققیا شایفرین
( ،)1991اهمیت ب زایی در سنت مطالعاو زبانشناسی پیدا کرد .اولاین باار ،لوین اون
( )99:1991این عناصر زبانی را ،عناصر اشار ای گفتمان  4نامید .از نظار او ،ایان عناصار
زبانی بر وجود رابطه ،بین گفتۀ جاری و گفتمان عگلی د لت میکنند .شایفرین ()1991
نیز به تأسی از او ،نقشنماهای گفتمانی را متعل به رشتۀ کالم دان ت و معتقد بود کاه
این عناصر زبانی ارزیابی ای را از گفتۀ میزبان خود ارائه کرد و همچنین ،موضع گویناد
در مقابی شنوند و توععاو گویند را نشان میدهند .لذا ،اُسمان ،)1995( 5معتقد اسات
که از طری آنها میتوان دربار نگرشهای گویند  ،استنگاطهایی داشت.
بعالو  ،این عناصر ب ته به بافتی کاه در آن عارار مایگیرناد چنادین نقاش دارناد.
درخصوص این نقشهای چندگانه ،را حیهای گوناگونی پیشانهاد شاد اسات همچاون
تک معنایی و چند معناایی  .در ایان راساتا ،مهمتارین تقاول معناایی نقاشنماهاای
گفتمان ،که مگنای مطالعه حاضر عرار گرفته است( ،بین)ذهنی شدگی 1میباشد .تراگوو
و داشر )2112( 9و همچنین نیوتز ،)2112( 9استد لهایی ارائه کرد اند مگنای بار ایان
که معانی به سمت ذهنیشدگیِ 11بیشتر میروناد یعنای باا نگارش گویناد  ،بخصاوص
نگرش فرامتنی به جریان کالم همرا میشوند .لذا ،در تقول معنایی حاصی از دساتوری
شدگی گفتمانی/کاربردشناختی شدگی ،اهمیت کاربرد شناختی و ذهنی شدگی افازایش
مییابد .در این خصوص ،عالو بر مقققان فوق ،دفاور )2111( 11نیاز معتقاد اسات کاه
چند نقشی بودنِ همزمانی نقشنماهای گفتمان ،میتواناد باه فرضایاو درزماانی ت ییار
زبان یعنی به فرایندهای دستوری شدگی و ذهنی شدگی مرتگط باشد.
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1. discourse marker
2 .Schiffrin, D.
3 .Levinson, S. C.
4 .discourse deixis
5 .Ostman, J.
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8 .Dasher, R.
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10. subjectification
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با توجه به توضیقاو فوق ،پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد گفتماانی-کاربردشاناختی،
چند نقشی بودن همزمانی نقشنماای گفتماانی «حاا » را در زباان فارسای عامیاناه ،از
منظر (بین)ذهنی شدگی ،بررسای مایکناد .ایان مطالعاه نشاان مایدهاد کاه مطااب
پیش بینی تراگوو و داشر ( )2112و سایر مقققان فوق ،عنصر زبانی ماذکور ،در امتاداد
طیف مربوط به گرایش همگانیِ (بین)ذهنی شدگی ،پیشروی کرد است اما در مقای اه
با نقشنماهای گفتمانی متعارف ،از پیچیدگی بیشتری برخوردار میباشد.
 -2مبانی نظری
1

تراگوو در همکاری با مقققانی همچون کونیش و داشر ،نظریه ت ییر معنایی مگتنی بار
بر بافت 2را در چارچوب کاربرد شناسی مطرح کارد اسات .اولاین باار ،او در تراگاوو و
کونیش ( )1991از این رویکرد ،در مقابی ت ییر معنایی مگتنی بر استعار و یا مگتنی بار
معنازدایی ،1دفاع کرد .به اعتقاد کُر ،)2111( 4تراگوو از مهمترین افارادی اسات کاه در
مطالعۀ ت ییر معنایی-کاربردشناختی ،ارتگاط بین دستوری شدگی و ذهنی شدگی را باه
خوبی نشان داد است .تراگوو ( ،)252-25 :1992با ارجاع به تماایزی کاه هلیادی و
ح ن (  )2 :191بین مؤلفههای نظام زبان عائی شد اند (اندیشگانی/گزار ای ،متنای ،و
بین فردی) ،یک ویگی ت ییر معنایی را ،باه صاورو طیافِ معناای گازار ای (> معناای
متنی) > معنای بیانی/ابرازی ،5مطرح کرد .او بر این باور بود که طیاف فاوق دربردارناده
ذهنی شدگی بود  ،و نظم حاکم بر آن به گونهای است کاه اجاازه پایشبینای در ماورد
م یر و جهتمندی ت ییر معنایی را میدهد.
زم به ذکر است که تراگوو ( ،)14-15 :1999برای تعدیی دیدگا خود ،ساه اصای
ی ت ییار
ی دساتوری شادن را در عالاه ساه گارایش همگاان ِ
معناشناختی -کاربردشناخت ِ
معنایی مطرح کرد و معتقد است که گرایش سوم مشتمی بر مهمتارین ت ییار معناایی
بود و مطاب آن ،معانی به طور فزایند ای مگتنی بر نگارش ذهنای گویناد ن اگت باه
گزار میباشند.
1. Konig, E.
2. context-based semantic change
3. desemanticization
4. Chor, W.
5. expressive
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بهعالو  ،از نظر تراگوو و داشر ( ،)2112عناصر زبانی در م یرهای عابی پایشبینای
دچار ت ییر معنایی منظمی میشاوند .ایان ت ییاراو ،بیاانگر گارایش هاای همگاانی در
زبان های مختلف برای ت ییر معنا میباشد .در واعاع ،تکرارپاذیری ،عاعاد منادی و نظام
حاکم بر این ت ییراو در زبانهای مختلف و بدون ارتگاط با یکدیگر ،در عین آنکه مطلا
نی ت اما به عدری زیاد است که از نظر آنها ،ریشاه در فراینادهای ارتگااطی و شاناختی
مشابهی دارد .تراگوو و داشر ( )2112این عاعد مندی را به صورو طیفهای مختلفای
مطرح میکنند که مهمترین آنها طیاف ذهنای شادگی اسات .در واعاع ،طیاف ماذکور
بازنگری طیف غیرگزار ای شدن تراگوو ( )1992می باشد کاه باه صاورو زیار مطارح
میشود:
( )1معنای غیرذهنی > معنای ذهنی > معنای بین ذهنی
زم به ذکر است که ،تراگوو و داشر ( )2112ذهنای شادگی را فراینادی مت امن
چند معنایی میدانند که بواسطۀ آن ،گویند به مرور ،ل او و ساختهاا را ،در معاانیای
به کار میگیرد که نگرش او را بیان میکنند ،همچون کاربرد عیود به عنوان نقاشنماای
گفتمان .آنها معتقدند که در ت ییراو معنااییِ دربردارناده چناد معناایی ،رابطاۀ جفتایِ
گویند /مخاطه را به عنوان مذاکر کنندگان معنا ،پیش انگاشت میگیریم .با این وجود،
در این ت ییراو معنایی ،گرایش اصلی به سمت ذهنی بودنِ بیشتر و بیان نگرش گویند
است ،زیرا او آغازگر اصلیِ ت ییر میباشد .با این حال ،ممکن اسات کاه باه مارور زماان،
توجه آشکار بیشتری به مخاطه شد و معانی به سمت بین ذهنی شادگی نیاز گارایش
یابند.
تراگوو و داشر ( )2112معتقدند که بین ذهنی شدگی ،فرایندی اسات کاه بواساطۀ
آن ،معانی ،نگرش گویناد را باه مخاطاه ،نمایاه مایکنناد .بناابراین ،فرایناد ماذکور،
زیرمجموعۀ ذهنی شدگی بود و آن را پیش انگاشت میگیارد .همچناین ،ع اکوآری 1و
دیگران ( ،)2112با در نظر گرفتن رویکرد تراگوو باه باین ذهنای باودن/شادگی ،باین
ذهنی شدگی را به سه نوع نگرشی ،واکنشی ،و متنی تق یم میکنند.

1. Ghesquiere, L.
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 -3قید زمان «حاال»
فرهنگ نوی ان زباان فارسای (عمیاد1142 ،؛ معاین1114،؛ اناوری1192 ،؛ صادری و
حکمی )1192،کلمۀ «حا » را عید زمان و به معناای ا ن ،اکناون ،و زماانی کاه در آن
ه تیم ،در نظر گرفتهاند الگته ،انوری ( ،)1192آن را اسم نیز مایداناد .اماا نکتاه عابای
توجه این است که این فرهنگ نوی ان« ،حا » را در معانی گفتمانی نیاز ،عیاد در نظار
گرفته اند .به عنوان مثال ،انوری ( )1192به چند کاربرد گفتمانی «حا » ،با عناوانِ عیاد
در گفتگو اشار میکند.
در هر حال ،ماهیت اشار ای «حا » به عنوان یک عید زمان ،روی تکامی نقاشهاای
مختلف کاربردشناختی و کاربرد آن در سطوح مختلف گفتمان تاأییر م اتقیمی داشاته
است .شیفرین ( )1991نیز به ایان نکتاه اذعاان کارد و معتقاد اسات کاه بارای در
کارکردهای گفتمانی نقش نماهای مشت شد از عیود زمان ،عالو بر زمان ارجاعی ،1باید
زمان رخدادی 2و زمان گفتمانی را نیز مورد توجه عرار دهایم .باه عگاارو دیگار ،تاوالی
رویدادها در جهان خارج ،به مثابۀ تمهیدی برای بازنمود ساختار گفتمان ماورد اساتفاد
عرار میگیرد.
 -4بافت های انتقالی کاربرد «حاال»
بیشتر مطالعاتی که به بررسی عید زمان «حا » در زبانهای مختلاف پرداختاهاناد ،روی
نقشهای متنی آن و ارتگااط باین ویژگایهاای اشاار ای «حاا » و پیشاروی در زماان
گفتمان تمرکز کرد اند .با این وجود ،آیمر ( )2112مدعی است که اساتفاده گفتماانی از
کلمهای به معنای حا در زبانهای مختلف ،به دلیای پیوناد باا گویناد  ،فراتار از هماه،
نشانگر وجهیت ذهنی بود و بقایاای معناای زماانی و ماهیات اشاار ای ،در کاربردهاای
کاربردشناختی آن عابی دسترسی است.
به نظر می رسد که عید زمان «حا » نیز ،به دلیی ویژگی اشار ای ،بطور نزدیکای باه
گویند و زمان و مکان او مرتگط باود و ایان امار در تکامای معناایی ایان نقاشنماای
گفتمانی به وضوح عابی لمس است .بررسی داد های زبان فارسی نشان میدهاد کاه در
تقول معنایی این نقش نمای گفتمانی ،معنای زمانی به تدریج به نفاع معاانی گفتماانی،
1. reference time
2 .event time

 /211پژوهشهای زبانی ،سال  ،6شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 314

کمرنگ شد است .بعالو  ،بافت کاربرد آن ،از بافت های کاربرد زماانی یاا گازار ای ،باه
بافتهای انتقالی ،و سپس به بافتهای گفتمانی ت ییر یافته است ،اما همچنان در معاانی
جدید نیز ،ماهیت اشاار ای «حاا » و برج اتگی گویناد مق اوس اسات .منظاور از
بافتهای انتقالی ،بافت هایی است که در آنها بین کاربردهاای گازار ای و گفتماانی ایان
عناصر زبانی ،هم پوشانی وجود داشته ،استنگاطهای کاربردشناختی به نفع معانی جدیاد
مطرح شد و نقشنمای مربوطه ،هنوز به مراحای باا تری از دساتوریشادگی نرساید
است .در واعع ،وجود چنین بافتهایی دیدگا تراگوو ( )2111را مگنی بر تقادم تقویات
کاربردشناختی بر معنازدایی تأیید میکند  ،زیرا اساتنگاطهاای کاربردشاناختی باه نفاع
معانی جدید مطرح شد و در نتیجۀ آن ،معنای اولیه کمرنگ میشود (معنازدایی).
در خصوص نقشنمای گفتمانی «حا » ،بافت های انتقالی کاربرد آن را مایتاوان باه
کاربرد روایی ،کاربرد مشتمی بر فرابیان موضوعی ،1و کاربرد در ساختهای جله کنناده
توجه مخاطه ،تق یم کرد .به نظر میرسد که اولین بافت انتقالی ،کاه در آن «حاا » از
کار برد اصلی خود به عناوان عیاد زماان حاال ،عادری فاصاله گرفتاه و آمااده اکت ااب
نقشهای گفتمانی/کاربردشناختی شد است ،بافتهایی است که در آنها مرکز اشاار باه
یکی از شخصیتهای روایتی که گویند بیان میکند ،فرافکنی میشود .در ایان کااربرد،
عنصر زبانی به نقطهای در زمانِ روایت اشار دارد .در واعع ،گویناد باا ایان کاار ضامن
برج ته کردن نقطۀ خاصی در روایات ،اعتادار ذهنای خاود را بارای ساازماندهی (زیار)
موضوعاو متوالی نشان میدهد .در نمونۀ زیر ،استفاد از «حاا » باه همارا یاک فعای
زمان گذشته ،به عنوان نشانگر یک دیدگا روایی شخصی عمی میکند:
 ...حا لیال از خودش می پرسید که کارش چه نتیجهای داشته و ...
() 1
همانگونه که مالحظه میکنید ،چنین نمونههایی نشان میدهد که چگونه گویناد از
«حا » استفاد میکند تا عالو بر موععیات ساازیِ ماتن ،در زماانِ روایات ،روی نقطاۀ
خاصی تمرکز کند .به بیان دیگر ،گویند از طری برج ته کردن نقاط خاصی از روایات،
اعتدار خود را در هدایت پیشرفت موضوعی گفتمان ،به نمایش گذاشاته و همچناین ،باا
کم کردن فاصلۀ بین زمان وعوع رخداد (واععی یا فرضای) و زماان تعریاف رخاداد ،هام
صقگتها را بیشتر درگیر روایت کرد و همگ تگی آنها را افزایش میدهد.

1. topical metacomment
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بافت انتقالی دیگری که بیانگر حرکت بیشاتر «حاا » باه سامت معاانی مارتگط باا
موععیت گفتمان است ،بافتهایی است که دِفاور ( ،)2111آنهاا را مشاتمی بار فرابیاان
موضوعی مای داناد .چناین سااخت هاایی باه مارور ،بواساطۀ دساتوری شادگی ،دچاار
سایش/تقلیی آوایی شد و اغله در گفتگوهای روزمر  ،فقط «حا » در نقش متنی اعالم
ت ییر موضوع ،باعی میماند:
 ...حا حاج آعا ،اجاز بدین خدمتتون عرض کانم کاه ساال خم ای مان اول
()2
شعگانه ( ...ح ن به روحانی م جد)
در نمونه فوق ،عید زمان «حا » به همارا فعلای باه معناای گفاتن باه کاار رفتاه و
فرابیانی را ایجاد میکند که ناظر به ت ییر موضوع و یا خاتمۀ بخش عگلی گفتمان اسات.
بعالو  ،چنین ساختهایی به گویند اجاز می دهد کاه در ماورد چگاونگی ساازماندهی
واحدهای بعدی گفتمان ،دیدگا خود را اعمال کند .باه عگاارو دیگار ،گویناد بواساطۀ
معنای اشار ایِ «حا » ،مراحی خاصی را در پیشرفت موضوعی گفتمان مشخص کارد و
زیر-بخشهای آتی گفتمان را برج ته میکند.
همچنین ،در برخی از کاربردهای عید زماان «حاا » ،گویناد بالفاصاله مخاطاه را
مورد خطاب عرار داد و یا یک فعی امری را به عناوان راهگاردی گفتماانی ،بارای جلاه
توجه مخاطه به کار میبرد (مثی حا گوش کن /بگاین  .)...ایان کااربردهاا ،سار آغااز
حرکت تدریجی «حا » به سمت معانی و نقش های متنی و (بین) ذهنی است .در واعع،
در این بافتهای انتقالی ،مخاطه تشوی میشود که گویند را در انتقال باه یاک (زیار)
موضوع جدید همراهی کرد و در پیشرفت موضوعی گفتمان سهم بیشتری را ایفاا کناد.
بنابراین ،در بافتهای انتقالی« ،حا » عالو بر این که یاک اشاار ایِ زماانی 1اسات ،باه
دلیی ایفای نقش مدیریت موضوعی گفتمان ،یک اشار ای گفتمانی ،2نیز میباشد.
در مجموع ،بررسی کاربردهای مختلف «حا » در زبان روزمر  ،نشان میدهد که این
عید با به کار رفتن در بافات هاای انتقاالی ،باه تادریج تقات فرایناد دساتوری شادگی
عرارگرفته و به عنوان یاک نقاش نماای گفتماانی عهاد دار معاانی مختلاف مارتگط باا

1. temporal deictic
2 .discourse deictic
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مؤلفه های موععیت گفتمان 1شد است .در ع مت زیر بار اسااس داد هاای جماعآوری
شد از مکالماو روزمر  ،وبالگهای فارسی و گفتوگوهای تلویزیونی ،به بررسای برخای
از مهمترین نقشهای (بین)ذهنی این عنصر زبانی میپردازیم.2
 -5نقش ذهنی (مؤلفه نگرش گوینده)
مطاب پیشبینی مقققانی همچاون تراگاوو و داشار ( ،)2112دِر ،)2111( 1و دِگاناد و
وَندنگرگن ( ،)2111نقشنمای گفتمانی «حا » ،عهد دار نقاش هاای مارتگط باا مؤلفاۀ
نگرش گویند  ،از مجموع مؤلفه های موععیات گفتماان نیاز شاد اسات .اکت ااب ایان
نقش های ذهنی ،نااظر بار ساومین گارایش ت ییار معناایی تراگاوو ()14-15 :1999
میباشد .برخی از نقشهای ذهنای ایان نقاشنماای گفتماانی عگارتناد از درنظرگیاری
بخشهای عگلی گفتمان ،بیان ارزیابی ،بیان موععیت فرضای ،کااهش تعهاد گویناد باه
صدق گفته ،استنگاط ت من ،و کاربرد امتیازی.4
در حالی که ذوعدار مقدم ( ،)1191نقشنمای گفتمانی «حا » را بعد-نگر مایداناد،
بررسی داد های زبان عامیانه در پژوهش حاضر ،حاکی از آن است کاه ایان نقاشنماای
گفتمانی میتواند عگی-نگر نیز باشد .به عگارو دیگر ،جهت گیاری «حاا » ،نوعااً باه آن
چیزی است که بعداً در گفتمان مطرح میشاود اماا گااهی اساتفاد از آن ،مشاتمی بار
درنظر گرفتن مراحی عگلی گفتمان نیز میباشد .نقاشنماای گفتماانی «حاا » ،در ایان
کاربرد خاصّ ،نه تنها ت ییر به یک (زیر) موضوع جدید را نشان مایدهاد ،بلکاه آگااهی
گویند از بخشهای عگلی گفتمان را نیز نمایهگذاری میکند .به عگارو دیگر ،استفاد از
آن به اطالعاو مشتر حاصی از بخشهای عگلیِ گفتماان اشاار مایکناد و لاذا ،ایان
کاربرد همزمان متنی ،ذهنی و بین ذهنی است .از نظار نگارناد  ،اساتفاد از «حاا » در
این نقش را میتوا ن نوعی کاربرد واکنشی در نظار گرفات کاه بواساطۀ آن ،گویناد باه
اطالعاو مطرح شد توسط خود یا سایر مشارکین ،واکنش نشان میدهد .در واعاع ،ایان
 .از نظر کالتن باخ و دیگران ( ،)2111این مؤلفهها عگارتند از سازماندهی گفتمان ،نگرش گویند  ،تعامی گویناد
و شنوند  ،منگع اطالعاو ،زمان و مکان گفتمانی ،و دانش از جهان خارج.
 .برای اطالع از پیچیدگی نقشهای متنی نقشنمای مذکور ،به نورا ( )1194مراجعه نمایید.
3 .Der, C.
4 .concessive
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نقش را میتوان به دو دستۀ تداومی و واکنشی تق یم کارد .کااربرد تاداومی ،گویناد -
مقور بود و ناظر بر این است که گویند در نوبت فعلی خاود ،آنچاه را کاه عاگالً گفتاه
است در نظر میگیرد (با در نظر گرفتن آنچه تا عگی از ایان لقظاه گفتاه ام  .)...باا ایان
وجود ،کاربرد واکنشی ،مخاطه-مقور می باشد و ناظر بر این است که گویناد در نوبات
فعلی خود ،آنچه را که مخاطه عگالً گفته است ،در نظار مایگیارد .در نموناههاای زیار،
نمونۀ ( )1بیانگر استفاد از «حا » در نقش در نظر گیریِ تداومی ،و نموناۀ ( ،)4بیاانگر
نقش درنظر گیریِ واکنشی است .همانگونه که مالحظه مینمایید ،در نمونۀ آخر ،گویند
از ویژگی عگی-نگر بودن نقشنمای گفتمانی «اونوعت» ،بهر برداری کارد و روی نقاش
درنظر گیریِ واکنشیِ نقشنمای گفتمانی «حا » ،تأکید بیشتری کرد است.
(... )1تهران یه باد مالیم غرب به شرق دار که بهمن به صفر میرسه ،حا شما ح ااب
کنید در زم تون که این عطع میشه بیش از صد هزار تا دودکاش یاا اگازوز بخااری یاا
شوفاژی که شما فرمودید ،ن گت به تاب اتون ،باه جاوّ اضاافه میشاه! (شاگکه  ،2عصار
خانواد )
( )4مریم :مامانم هیچ ک ی رو غیر از من ندار  ،این اواخر پادردش هم بیشتر شد .
سمیه :حا اونوعت میخوای آعای سلطانی و زندگی تو سوئد رو رد کنی فقاط باه خااطر
مامانت؟!
همچنین ،نقشنمای گفتمانی «حا » ،می تواند در نقش ذهنیِ بیان ارزیاابی باه کاار
رود .در واعع ،گویند با پیش زمینه سازی کردن دیدگا خاود ،فرصاتی را بارای تعیاین
موضع (هماهنگ شدن با دیدگا گویند و یا اعاالم مخالفات) در اختیاار مخاطاه عارار
میدهد .به دلیی این که بیان یک دیدگا شخصی میتواند مت امن تقابای احتماالی باا
سایر دیدگا ها باشد ،و گویند در هر حال دیدگا خود را در پیشروی موضوعی گفتمان،
به عنوان یک (زیر) موضوع جدید برج ته میکند ،این نقش عالو بر ذهنی بودن ،متنی
نیز میباشد .کاربرد نقشنمای گفتمانی «حا » در نقش بیان ارزیابی را مایتاوان باه دو
زیر-نقشِ پیش زمینه سازی بخشی از گفتمان (نموناه  ،)5و سانجش دو یاا چناد چیاز
م اوی (نمونه ) تق یم کرد.
به عگارو دیگر ،گویند ممکن است برای بیان ارزیابی ،نقشنمای گفتمانی «حا » را
به عنوان ابزاری برای برج ته کردن بخش خاصی از گفتمان مورد استفاد عرار دهد .در
واعع ،او میتواند از این عنصر زبانی برای تأکیاد روی زیار-موضاوعهاای مهام ،برج اته
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کردن مراحی مختلف در یک روایت ،و یا تأکید روی ترتیه مورد نظر خاود در بیاان آن
مراحی ،بهر برداری نماید .م لماً ،پیش زمیناه ساازی بخشای از گفتماان ،م اتلزم آن
است که گویند بخش مذکور را در تقابی با سایر بخشها عرار دهد .لذا ،کااربرد «حاا »
در این نقش را می توان بیانگر حرکت این عنصر زبانی به سمت عهد دار شادن کااربرد
امتیازی در نظر گرفت:
( )5مجری :خانم دکتر شما توصیهای کردید به خانمهای حا خیلی جوون مثالً 11
ساله ،گفتید اونا هم سونوگرافی سینه رو انجام بِدن ( ...شگکه سالمت)
برخالف کاربرد «حا » برای برج ته نمودن یک بخاش خااص ،گااهی گویناد باا
استفاد از این نقشنمای گفتمانی ،نشان می دهد که چند بخش یاا چناد ماوردِ مطارح
شد  ،ارزش یا اهمیت م اوی داشته و هیچکدام بر بقیه برتری ندارد .این نقش در کناار
کاربرد نقطه مقابی آن ،یعنی پیش زمینه ساازی بخشای از گفتماان ،بیاانگر پیچیادگی
کاربرد این نقشنمای گفتمانی در زبان عامیانه و همچنین عم انشاقاق نقشای صاورو
گرفته در تاریخ تقول این عنصر زبانی است .نمونه زیر ناظر بر این نقش میباشد:
( ) مجری :خانم دکتر شما اشار کردید به خانمهایی که سن هاشون با ست ، 1 ،51
حا  11و اینها( ... ،شگکه سالمت)
بعالو  ،نقش نمای گفتمانی «حا » ممکن است برای بیان موععیت فرضی نیاز ماورد
استفاد عرار گیرد .به عگارو دیگر ،گویند با استفاد از آن ،خود و مخاطه را به جهاانی
فرضی ،فرافکنی میکند .نمونه زیر را در نظر بگیرید:
( )1در اختالل ریاضی عصه این جوریه که ،مثالً یه بچه عملیااو ریاضای رو انجاام داد ،
مثالً حا  55به عالوه مثالً  ،22میگه دو و پنج هفت ،بعد دومای میگاه دو از پانج ساه،
یعنی یادش میر که این یه عملیاو ریاضیه ( ...شگکه عرآن ،خانه مقگت)
در واعع ،بیان موععیت فرضی ،به گویند اجاز مایدهاد کاه از م ائولیت گفتاه یاا
کنش خود فاصله گرفته و لذا ،تعهد خود به صدق گفتۀ بعدی را کاهش دهاد .در نموناۀ
( ،)1گویند که استاد روانشناسی دانشگا و از چهر های علمی مشهور است ،همزماان از
دو نقشنمای گفتمانی (حا و مثالً) ،در نقش بیان موععیت فرضی ،چهار مرتگه اساتفاد
کرد است تا به مخاطه نشان دهد که آنچه میگوید یک نمونۀ فرضی است کاه ممکان
است در دنیای خارج ،دعیقاً به این شکی تقق نیابد.
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عالو بر نقشهای ذهنی فوق ،گویند ممکن است با استفاد از نقشنمای گفتماانی
«حا » ،تعهد خود را به صدق گفتۀ عگلی کاهش داد و یا عدم عطعیّت موضاعی خاود را
بیان کند:
( )9فرشته :تولدش شلوغ بود؟ چند تا اومد بودند؟
راحله :یه  11تایی ،حا .
در نمونۀ فوق ،گویند پس از بیان تعداد افراد حاضر در میهمانی ،باا اساتفاد از «حاا »
نه تنها نشان میدهد که این عدد دعی نگود و تعداد افراد ممکن است کمتر یاا بیشاتر
بود باشد ،بلکه ارزیابی خود را مطرح کرد و بیان مایکناد کاه تعاداد دعیا افاراد ،از
اهمیت زیادی برخوردار نی ت .با این وجود ،برخی از نمونههای کااربرد «حاا » ،نشاان
میدهد که گویند از این نقشنمای گفتمانی استفاد میکند تا عدم عطعیّت خود را ،به
صورو موضعی بیان کند .در نمونۀ زیر ،میهمان برناماه کاه متخصاص جراحای زیگاایی
است ،به صورو تخصصی در این مورد صقگت میکند .به نظر میرسد که مجری برنامه،
که در شگکههای مختلف تلویزیونی برنامههای ادبی را اجارا مایکناد ،در ماورد موضاوع
تخصصی مطرح شد  ،اطالعاو کافی نادارد و عادم عطعیّات موضاعی خاود را در ماورد
مگاحث برنامه ،با استفاد از «حا » به نمایش میگذارد:
( )9مجری ... :اینا حا وعتی بخواد این ژل تخلیه بشه و دوبار حا  ،یا دوبار ژل تزریا
بشه یا هر تصمیم دیگری که پزشک معالج بگیر  ،جای این زخمها چطور ترمیم میشاه؟
(شگکه سالمت)
همچنین ،گویند ممکن است از نقاش نماای گفتماانی «حاا » در نقاش اساتنگاط
ت منِ شنوند -مقور استفاد نماید .1در نمونۀ زیر ،گویند ت من مطرح شاد در گفتاۀ
عگلی مخاطه را ،به عنوان یک نتیجه گیری بازگو میکناد و لاذا ،نقاشنماای گفتماانی
«حا » ،نمایۀ عابی رؤیتِ فرایند تعگیر ت من شنوند  ،توسط گویند است .ایان کااربرد،
ذهنی است زیرا گویند نگرش ذهنی و برداشت شخصی خود را به عنوان تعگیار ت امن
گفتۀ هامصاقگت ،مطارح مایکناد .اماا در عاین حاال ،کااربرد ماذکور ،باینذهنای و
پیشانگاشتی (توضیح بیشتر در بخش  )1نیز میباشد .به عگارو دیگر ،گویناد ناه تنهاا
واکنشی را از مخاطه طله میکند بلکه بر اساس اطالعاو مشترکی کاه پایشانگاشات
 .برای اطالع از تفاوو استنگاط ت من گویند -مقور و شنوند -مقور ،به عموزاد و نورا ( )1191و ناورا ()1194
مراجعه نمایید.
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دارد ،ت من مطرح شد توسط مخاطه را باه صاورو

میگیرد که با مخاطه به اشترا
یک استنگاط علنی بیان میکند:
( )11افروز :راستی ،خواستگاریت به کجا کشید؟
رویا :شانس و اعگال من ه تۀ زردآلوی تلخه!
افروز :حا برا چی نشد؟
در نهایت ،آخرین کاربرد ذهنی نقشنماای گفتماانی «حاا » در داد هاای پاژوهش
حاضر ،کاربرد امتیازی است که به صورو هرچند الاف اماا ب دگرگاویی مایشاود .ایان
کاربرد ،نه تنها نقشنمای گفتمانی را به یک تمهید و راهگرد گفتمانی غیر م تقیم بارای
مدیریت موضوع در گفتمان تگدیی میکند ،بلکه آن را به ابزاری برای تقق غیرم اتقیم
کنش گفتارها و تلطیف عدرو آنها مگّدل میسازد .به عگارو دیگر ،استفاد از «حا » در
این نقش ،به گویند امکان میدهد که م ئولیت خود را برای کنش گفتار بعدی کااهش
داد و با این کار ،وجهۀ خود و مخاطه را حفظ کند .در این راستا ،تراگاوو ( )1992بار
این باور است که کلماتی که معنای زمانی دارند ،می توانند در م یر تقول معنایی خاود
عهد دار کاربرد امتیازی شوند .از نظر او ،این امر در بردارنده تقابای دیادگا گویناد باا
سایر دیدگا ها بود و مت من ذهنی شدگیِ بیشاتر اسات .بعاالو  ،میاری ( )2119نیاز
معتقد است که کاربرد نقشنماهای گفتمانی در این نقش ،به گویند امکان میدهاد کاه
استد لی را که در ذهن شنوند  ،به صاورو پایشانگاشات وجاود داشاته اسات ،رد یاا
تکذیه کرد و دیدگا خود را به صورو دیادگا برتار ،برج اته نمایاد .در واعاع ،ایان
کاربرد به گویند اجاز میدهد که مخاطه را از رسیدن به نتیجهای که به صورو بالقو
میتوان ت برسد ،منقرف کند .الگته ،او استفاد از اصطالح ردّ توعع 1یاا ردّ اساتنگاط 2را
برای اشار به این کاربرد نقشنماهای گفتمانی ،گمرا کنناد مایداناد .در ایان راساتا،
کِروِلز ( )2111معتقد اسات کاه کااربرد امتیاازی ،عاالو بار ر ّد توعاع ،مشاتمی بار ر ّد
استنگاط ،ردّ شواهد ،و ردّ توجیه نیز میباشد .او همچنین این نقش را به ترتیهِ افازایشِ
ذهنی بودن ،به چهار دستۀ مقتوایی ،1معرفتی ،4کنش گفتاری ،و متنی تق ایم کارد و

1. expectation denial
2. inference denial
3. content concession
4 .epistemic concession
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یادآور میشود کاه کااربرد امتیاازی هار نقاشنماای گفتماانی ،ممکان اسات باا ساایر
نقشنماهای گفتمانی متفاوو باشد.
نمونههای زیر بیانگر انواع کاربردهای امتیازی نقشنمای گفتمانی «حا » باه ترتیاهِ
افزایش ذهنی شدگی میباشد:
( )11حا مهری دیابت دار ولی خه ،فشار خونی نی ت (سیمین به زن برادرش)
( )12حا حاج ح ن خونه و ماشینش رو فروخت اماا ورشک ات نشاد ! (گفتگاوی دو
کاسه)
( )11حا من که نمیام ،شیرازم ،ولی به مرت ی یه زنگی بازن ،بادش نمیااد هاومن رو
بگینه (گفتگوی دو دوست)
( )14حا درسته میگیم طه مشکی پ ند  ،ولی هیچکدومِ اون دخترا هم براش مناساه
نگودند .مثالً اونی که دبیر بود ( ...دختر به مادر)
نمونه ( )11بیانگر نقش مقتواییِ کاربرد امتیازی است .به عگاارو دیگار ،گویناد دو
بخش را در تقابی با هم عرار داد است و هر بخش به وضعیت اموری در جهاان فیزیکای
مربوط بود و او عصد برج ته کردن یکی از آنها را دارد .باا ایان حاال ،نقاش مقتاوایی
کمتر از سایر نقشهای کاربرد امتیازی ،ذهنی میباشد.
نمونه ( )12بیانگر نقش معرفتیِ کاربردِ امتیازی است که بواسطۀ آن ،گویناد ساعی
دارد نتیجه گیری بالقو ای را که احتمال میدهد به دلیی بخشهای عگلای گفتماان ،در
ذهن مخاطه شکی گرفته باشد ،ردّ نماید .در عین حاال ،نتیجاه گیاریهاای باالقو در
چنین نمونه هایی  ،می تواند بیانگر یک توعع ،استنگاط یا توجیاه باشاد .چناین ماواردی
نشان می دهند که گویند واکنش مخاطه را پیش بینی کرد و احتمال میدهاد کاه او
بر اساس دانش از جهان خارج و یا دانش موععیتی ،به نتیجه گیری خاصای برساد .لاذا،
گویند هوشمندانه با استفاد از کاربرد امتیازی ،از چنین نتیجه گیری ممانعت میکناد
تا دیدگا خود را برج ته نماید .به عنوان مثال ،در نمونۀ ( ،)12نقاش معرفتایِ کااربرد
امتیازی ،به منظور ردّ استنگاط مورد استفاد عرار گرفته است زیرا گویند در عین حاال
که می پذیرد شواهدی دالّ بر ورشک تگی حاج ح ن وجود دارد ،اما استنگاط حاصی از
این شواهد را رد میکند.
ی کااربر ِد امتیاازی اسات کاه بواساطۀ آن
نمونۀ ( )11نیز بیانگر نقش کانش گفتاار ِ
گویند کنش گفتار امر را برج ته کارد اسات .نموناۀ ( )14نیاز ،بیاانگر نقاش متنایِ
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کاربردِ امتیازی است که از طری آن گویند سعی دارد ضمن امتیاز بخشیدن به دیادگا
خود ،زمینه را برای ادامۀ گفتمان در عاله استد ل و یا توضیح فراهم کند.
 -6نقش بین ذهنی (مؤلفۀ تعامل گوینده و شنونده)
گویشوران زبان فارسی ،از نقشنمای گفتمانی «حا » برای تمرکز روی نیازهای ارتگااطی
مخاطه استفاد کرد و لذا ،این نقشنمای گفتمانی عهد دار اناواع معاانی باین ذهنای
مرتگط با مؤلفۀ تعامی گویند و شنوند  ،از مجموع مؤلفاههاای موععیات گفتماان شاد
است .بررسی داد های پژوهش حاضر نشان میدهاد کاه گااهی گویناد باا اساتفاد از
نقشنمای گفتمانی «حا »  ،بخش خاصی از گفتمان را در کانون توجه اشتراکی خاود و
مخاطه عرار داد و توجه او را به صورو خاص به آن بخش جله میکند.
( )15پزشک متخصص :بقث پُلیپ و انقراف بینی رو خیلای تاو جامعاه باا هام اشاتگا
میکنند ،خیلی از مواعع ،حا حتی همکاران خودمون ،وعتی حا مریض مراجعه میکنه
به همکاران پزشک عمومی ،میگن شما پلیپ دارید و باید مثالً درمان کنید ،در حاالی کاه
اینطور نی ت ( ...شگکه سالمت)
در نمونۀ فوق ،گویند دو دفعه ،از نقشنمای گفتمانی «حا » ،در نقاش باین ذهنای
استفاد کرد است .کاربرد اول ،ناظر بر نقش بین ذهنی متنی است چون باا اساتفاد از
آن ،گویند گفتۀ بعدی را در کانون توجه اشتراکی عرار داد است .با ایان حاال ،کااربرد
دوم بیانگر نقش بین ذهنی نگرشی است .در واعع ،این کاربرد عالو بار ایان کاه بیاانگر
نقش ذهنی درنظر گرفتن بخشهای عگلی گفتمان است (اشتگا گرفتن پلیاپ و انقاراف
بینی) ،تهدید وجهۀ ناشی از گفتۀ بعدی را (تشخیص غلط) برای پزشکان عمومی ،که باه
نوعی همکار گویند و احتما ً بیننده برنامه ه تند ،کاهش میدهاد .لاذا ،ایان کااربرد،
بین ذهنی نگرشی میباشد.
به عگارو دیگر ،گاهی کاربرد نقشنمای گفتمانی «حا » باه منظاور کااهش تهدیاد
وجهۀ مخاطه بود و لذا ،بین ذهنی نگرشی است .عالو بر مواردی مانناد نموناۀ (،)15
گویند ممکن است برای کاهش تهدید وجهه ،نقشنمای گفتمانی «حاا » را باه همارا
عید ترتیهِ «بعد» ،و یا به صورو یک گفتۀ م تقی ،به کار برد:
(  )1مادر :میرم بگینم آعای صدری شیر آورد یا نه ،تا بر میگردم یه جارو بکش!
دختر :حا بعد.
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( )11لیال شان ش گفت ،خوب شوهری گیرش اومد مگه نه؟ (زهر به مادرش)
مادر :حا .
در نمونۀ (  ، )1مخاطه در خواستی را مطرح کرد است و گویند باه دلیلای مایای
نی ت که آن درخواست را فوراً انجام دهد .لاذا ،او از نقاشنماای گفتماانی «حاا » ،در
نقش ذهنیِ در نظر گیری استفاد میکند تا تهدید وجهۀ ناشی از این به تعوی انداختن
را کاهش دهد .این کاربرد را میتوان به این صورو دگرگویی کرد :درخواست شاما را در
نظر میگیرم اما بعداً انجام میدهم .در نمونۀ مذکور ،گویند مایتوان ات بگویاد :باشاه/
چشم /عگول ،اما بعداً انجام میدهم  .با این وجود ،او هوشمندانه ویژگی اشار ایِ «حاا »
را ،به جهان گفتمان منتقی کرد و از آن به عنوان راهگردی گفتمانی استفاد میکند تاا
فاصلۀ زمانی بین انجام درخواست و زمان مطارح شادن آن را باه حاداعی برسااند و باه
مخاطه اطمینان دهد که در خواست او در آیند نزدیک اماا نامشاخص ،انجاام خواهاد
شد.
در نمونۀ ( ، )11گویند از نقشنمای گفتمانی «حا » ،به عناوان کانش گفتاار غیار
م تقیمی برای مخالفت با دیدگا مخاطه ،و تمهیدی برای طفار رفاتن از ارائاه پاساخ
صریح ،استفاد کرد است و این کار ،کمتر از ارائه پاسخ نامرجح ،وجهۀ طرفین را تهدید
میکند .در واعع ،او به جای این که صراحتاً بگوید که با شما مواف نی اتم و از ماواردی
مطلع ه تم که نشان میدهد کاه ایان گوناه نی ات ،از نقاشنماای گفتماانی «حاا »
استفاد کرد و استنگاط دیدگا و یا مخالفت خود را ،به مخاطه واگذار میکند .در ایان
راستا ،چَنِی )1994( 1معتقد است کاه اساتفاد از عگااراو ماگهم در پاساخ ،راهگاردی
ارتگاطی برای حفظ وجهۀ گویند و مخاطه است .جوکر 2و دیگران ( )2111نیز ،بر ایان
باورند که ممکن است عگاراو مگهم و گنک ،در انتقال دادن معنای ماورد نظار گویناد ،
ب یار مؤیرتر از عگاراو شفاف باشند .همچنین ،این نوع عگااراو ،مایتوانناد نقاشهاای
گفتمانی و کاربرد شناختی ایفا کنند مثی تلطیف کردن توان منظوریِ کنشهای تهدیاد
کننده وجهه.

1. Channell, J.
2. Jucker, A.
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عالو بر نقشهای بین ذهنی فوق ،در مواردی که به منظور تداوم گفتماان ،گویناد
واکنشی رفتاری و یا شناختی را از مخاطه مطالگه میکند ،کاربرد نقاشنماای گفتماانی
«حا » ،بیانگر نقش بین ذهنی واکنشی میباشد.
( )19کارشناس :آمریکا در ساز و کار و نتایج انتخاباو کار شکنی میکنه ،حا چارا ایان
کارو میکنه چون ( ...شگکه  ،2گفتگوی خگری)
در نمونه فوق ،گویند با استفاد از «حا » یک پرسش بالغی را مطرح نمود است .ایان
کار ،تمهیدی گفتماانی اسات تاا او مخاطاه را ،بیشاتر درگیار تعامای کارد  ،واکنشای
شناختی را (در حد تفکر) از او مطالگه کرد  ،و جله موافقت او را ت هیی نماید.
همچنین ،نقش نمای گفتمانی «حا » ممکن است به منظور افزایش همگ تگی باین
مشارکین گفتمان مورد استفاد عرار گیرد .در این کاربرد ،استفاد از «حا » را مایتاوان
به صورو راستش واععیت اینه که ،دگرگویی کرد .در واعع ،گویند به مخاطه میفهماند
که به دلیی اح اس صمیمیت و همگ تگی که با او دارد ،واععیت را بادون لفّافاه مطارح
میکند .این کاربرد را عموزاد و نورا ( ،)1191بین ذهنای همگ اتگی مقاور نامگاذاری
کرد اند:
()19مهری :بذار نوید با همون دختر  ،همکالسیش ،ازدواج کنه!
زهر  :حا خودم هم همینو میگم ،منتها حاج مصطفی راضی نی ت! (گفتگوی دو
خواهر)
 -7نقش پیشانگاشتی (مؤلفۀ دانش از جهان خارج)
کالتن باخ و دیگران ( )2111معتقدند که از مجموع مؤلفههاای موععیات گفتماان ،ساه
مؤلفه فوقالذکر در تکامی نقش نماهای گفتمانی نقش کلیدی دارند و سایر مؤلفاههاا در
ظهور سایر معترضهها نقش ایفا میکنند .با این وجود ،بررسای کااربردهاای «حاا » در
زبان فارسی عامیانه نشان میدهد که در برخی کاربردها ،مؤلفاۀ داناش از جهاان خاارج
(اطالعاو کاربردشناختی) از مجموع مؤلفههای موععیات گفتماان ،برج اتگی بیشاتری
مییابد و این در تقول معنایی نقش نماهای گفتمانی سایر زباانهاا دیاد نشاد و لاذا،
عموزاد و نورا ( ،)1191این کاربرد را پیشانگاشتی نامگذاری نمود اند .مثاال زیار را در
نظر بگیرید:
( )21ه تی :رویا با خانم صادعی حرفش شد ،یه چیزای رکیکی گفت که نگو!
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شهر  :حا تقصیی کرد هم ه ت آ! (گفتگوی دو خواهر)
در نمونۀ فوق «حا » در معنای «به اصطالح» بکار رفته و خالف انتظار بودن را مای-
رساند .به عگارو دیگر ،گویند دانش مشتر خود و مخاطه از جهان را پایشانگاشات
میگیرد و با استفاد از «حا » به مخاطه پیشآگاهی میدهد که این دانش مشتر به
چالش کشید شد است .در نمونه مذکور ،گویند این دانش مشاتر را پایشانگاشات
میگیرد که افراد تقصیی کرد با شخصیت بود و یک نمونه از این ویژگی ،عفات کاالم
داشتن است .او با استفاد از «حا » این ت من مکالمهای را مطرح میکند که بر خاالف
پیشانگاشت فوق ،افراد مذکور الزاماً عفت کالم ندارند.
 -8نتیجه
تقول معنایی نقشنمای گفتمانی «حا » در زبان فارسای عامیاناه ،حرکات ایان عنصار
زبانی را در امتداد گرایشهای ت ییر معنایی تراگوو ( )14-15:1999تأییاد مایکناد و
نشان میدهد که معنای آن ،به تدریج از مرتگط بودن با جهان خارج ،فاصله گرفتاه و باه
به جهان ذهن گویند منتقی شد است .با این وجود ،بار خاالف دیادگا تراگاوو ،کاه
برگرفته از مشاهداو او در مورد زبانهای اروپایی است ،حداعی در زبان فارسای ،گارایش
سوم در ت ییر معنایی ،آخرین مرحلاه در تقاول معناایی نقاشنماای گفتماانی ماذکور
نمی باشد .به عگارو دیگر ،گرایش سوم ت ییر معناایی تراگاوو ( ،)1999و حتای طیافِ
ذهنی شدگی تراگوو و داشر ( )2112نشان میدهد که از نظار تراگاوو ،دِر ( ،)2111و
دگاند و وندنگرگن ( ،)2111بین ذهنی شدگی ،نقطۀ پایان تقول معنایی نقاشنماهاای
گفتمانی است .با این وجود ،کاربرد پیش انگاشتیِ نقشنمای گفتماانی ماورد بررسای در
این مطالعه ،نشان میدهد که این گونه نی ت .لذا ،میتوان باه گارایشهاای ساه گاناۀ
ت ییر معنایی تراگوو ( ،)14-15:1999گرایش حرکت از معانی باین ذهنای باه معاانی
مرتگط با مؤلفۀ دانش از جهان خارج را نیز افزود .بعالو  ،اکت اب معنای پایش انگاشاتی
توسط نقشنمای گفتمانی «حا » ،دیدگا اِکارو ( )2119را تأیید کرد و نشان میدهاد
که عالو بر ت من ،پیش انگاشت نیز ،نیروی پیش بَرند ای در ت ییر معنا میباشد.
در واعع ،نکته فوق می تواند مقدودیت دیدگا تراگوو و همچناین ،افارادی مثای دِر
( )2111و دگاند و وندنگرگن ( )2111را ،در مقای ه باا دیادگا کاالتن بااخ و دیگاران
( )2111نشان دهد .به عگارو دیگر ،تراگوو و طرفداران دیدگا او معتقدناد کاه تکامای
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معنایی نقشنماهای گفتمانی ،در امتداد طیف غیرگزار ای شدن (گزار ای (> متنای) >
(بین) ذهنی ) پیش رفته و بین ذهنی شدگی ،نقطۀ پایان تقول معنایی تلقی مایشاود.
این در حالی است که نظریه پردازان دستور گفتمان ،معتقدند که معاانی اکت ااب شاد
توسط نقشنماهای گفتمانی ،از نظر تنوع ،مقدودیت ندارد زیرا این معانی ،به مؤلفههاای
مختلف و در هم پیچیده موععیت گفتمان مارتگط اسات .لاذا ،طیافهاای بیاانگرت ییر
معنایی نقشنماهای گفتمانی ،ممکن است در زبانهای مختلف ،به اعت ای ک ه معاانی
مرتگط با مؤلفههای متفاوو موععیت گفتماان ،متفااوو باشاند .همانگوناه کاه مالحظاه
میکنید ،دیدگا فوق ،برتری دیدگا دستور گفتمان باه دساتوری شادن نقاشنماهاای
گفتمانی را ،در مقای ه با دیدگا تراگوو و داشار ( )2112و ساایر مقققاین فاوقالاذکر
نمایان میکند.
در مجموع ،مشاهداو فوق نشان میدهد که نقشنمای گفتمانی «حا » ،در مقای اه
با سایر نقش نماهای متعارف ،از پیچیدگی نقشای بیشاتری برخاوردار باود و در م ایر
تقول معنایی ،فراتر از ذهنی شدگی و بین ذهنی شدگی پیشروی کرد اسات .بناابراین،
به نظر میرسد که در مورد نقشنمای گفتمانیِ مذکور در زبان فارسی ،باید طیف ذهنای
شدگی مطرح شد توسط تراگاوو و داشار ( )14:2112و یاا طیاف غیرگازار ای شادنِ
تراگوو ( )252-25 :1992را عدری ت ییر داد .به عگارو دیگار ،پاژوهش حاضار نشاان
میدهد که طیفهای زیر بهتر میتواند رفتار نقاشنماای گفتماانیِ «حاا » را در زباان
عامیانه بیان کند:
( )2گزار ای (> متنی) > (بین)ذهنی > پیش انگاشتی
( )1غیر ذهنی > ذهنی > بین ذهنی > پیش انگاشتی
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