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چکیده 
اين مقاله با استفاده از مدل و چارچوب تحليل مکالمة اسونويگ ( )6333به بررسی عمدهترين توالیهای زبانی در
مکالمات مشاركين ناآشنا میپردازد .در اين راستا ،مکالمههای شش مشارک ناآشنای كُردزبان تجزيه و تحليل شدهاند.
مشاركين مذكور ،اعضای تازه وارد يک گروه كوهنوردی در شهرستان بانه هستند كه قصد داشتهاند در هنگام مکالمه،
اطالعات شخصی يا اجتماعی مخاطب خود را استخراج كنند و يا اطالعاتی در اختيار او قرار دهند .يافتههای اين تحقيق
حاكی از وجود دست كم دو نوع توالی قابل تمايز در مکالمات افراد ناآشنا است :توالی مستقيم و توالی غير مستقيم.
توالیهای مستقيم از سه نوبت اصلی تشکيل شدهاند :درخواست فرد آغازكنندة توالی با استفاده از پرسش مستقيم؛ پاسخ
مخاطب به اين پرسش و واكنش فرد آغازكنندة توالی به اين پاسخ .توالیهای غير مستقيم ،از نوبتهايی فرعی تشکيل
شدهاند كه شکافی موقت در مسير موضوع مکالمه ايجاد كردهاند .اين نوبتهای فرعی -موسوم به توالیهای جانبی-
توسط مشاركين مکالمه و به منظور ارزيابی ،اصالح يا نمايش اطالعات پيشزمينهای مرتبط با موضوع جاری ،وارد فرايند
مکالمه شدهاند.
واژهها:مکالمه ،مشاركين ناآشنا ،توالیهای مستقيم ،توالیهای غيرمستقيم ،كردی سورانی
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.1مقدّمه 
مشاركين ناآشنايی كه در نخستين مکالمات درگير میشوند ،زمان زيادی را صرف تبادل اطّالعات شخصی میكنند.
ايجاد يک جريان مشترک اطّالعات به دو دليل برای افراد شركتكننده در مکالمه حائز اهمّيت است :اوالً به ايجاد
اطمينان ميان مشاركين كمک میكند ،ثانياً قرينههايی در اختيار هر دو قرار میدهد تا بدانند در طول مکالمه از چه
موضوعاتی سخن بگويند و درمورد چه موضوعاتی سکوت كنند .به عبارت ديگر ،افراد درگير در مکالمه به اطّالعاتی
نياز دارند تا پيشفرض های خود درمورد مخاطب را به بوتة آزمايش بگذارند و براساس آن تصميم بگيرند كه كدام
موضوع میتواند منجر به همکاری مکالمهای گردد و طرح چه موضوعی در تعامل ايجاد اختالل میكند .تبادل اطّالعات
ميان مشاركين ناآشنا ،در اكثر موارد به روش مستقيم انجام میگيرد؛ مثالً از طريق جملة پرسشیِ« اهل كجايی؟« يا «چه
كارهای؟« .همچنين ،اين تبادل ،ممکن است به روش غيرمستقيم  -مثالً با تعليق موضوع اصلی مکالمه و طرح يک موضوع
فرعی -صورت گيرد .مقالة حاضر به كمک روش تجزيه و تحليل مکالمه ،به بررسی اين اشکال مختلف تبادل اطّالعات
در مکالمات مشاركين ناآشنای كرد زبان میپردازد .در بخش نخست مقاله ،با طرح رئوس كلّی ويژگیهای توالی مستقيم
تبادل اطّالعات ،مکالمهها براساس مدل اسونويگ )6333( 6مورد تحليل قرار میگيرند و در بخش دوم مقاله نقش
كاركرد توالی های فرعی در برقراری رابطة آشنايی تبيين خواهد شد .اين تحقيق ،به فهم و توصيف رفتارهای زبانی
كنشگران اجتماعی در مالقاتهای نخستين كمک میكند و نيز میتواند مقدّمهای بر تفسير و تحليل اشکال مختلف
مديريت ارتباط در ميان افراد ناآشنا باشد.
.2پیشینةتحقیق 
پيشينة اين پژوهش ،به مطالعات منسجمی بازمیگردد كه توسّط برخی از روانشناسان زبان و جامعهشناسان زبان عالقهمند
به تحليل رفتارهای مکالمهای افراد ناآشنا انجام گرفتهاست .در روانشناسی زبان ،تمركز اصلی چنين مطالعاتی بر مقولة
«خودافشايی« 2قراردارد (درليگا و ديگران .)5119 ،خودافشايی فرايندی تعاملی است كه طی آن ،فرد در حين مکالمه،
دربارة عاليق و تمايالت شخصی ،احساسات ،اهداف ،ترسها و ...در زندگی شخصیاش صحبت میكند
(اگنيشزوكوكونن .)5111 ،روانشناسان زبان ،چنين رفتاری را نشانة نياز فرد به ايجاد اطمينان در مخاطب میدانند .بر اين
اساس ،افراد ناآشنا در رفتارهای بازجويانه وخودافشاگرانه درگير میشوند تا از اين طريق ،پيشفرضهايشان دربارة
يکديگر را بسنجند و درنتيجه ،زمينة تعامل را فراهم سازند .كلرمان و ليم )6393( 9خودافشايی را در چارچوب سناريوها و

مدلهای آمادة ذهنی -موسوم به بستههای سازماندهندة حافظه -4بررسی كردهاند .اين دو ،مجموعهای از سناريوها و
ساختارهای خودكار را معرّفی می كنند كه افراد غريبه ،در هنگام مکالمه ،به كمک آنها واكنش مناسبی به گفتههای
طرف مقابل نشان میدهند .نوع ابتدائی مکالماتی كه برپاية چنين سناريوهايی شکل گرفتهاند ،در انگارههای تعامالتی از
پيش شکلگرفتهای نظير پرسش و پاسخ دربارة دليل حضور مخاطب يا تبادل نظر راجع به وضعيّت آب و هوا نمود
میيابد و نوع پيشرفتة آن ،در كنشهای تعاملی مرتبط با موضوعات شخصیتری نظير پرسش از محل زندگی و شغل
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مخاطب مشاهده میشود .ماينرد و زيمرمن )6394( 6نحوة ارائة موضوع در مکالمات ميان مشاركين آشنا و ناآشنا را
مقايسه كردهاند .آنها نشان داده اند كه افراد آشنا و غريبه رويکردهايی متفاوت درجريان تبادل اطّالعات دارند .بر اين
اساس ،افراد آشنا موضوعات خود را بدون نياز به پرسش و پاسخهای مقدّماتی و تنها از طريق انتقال خبر در جريان تعامل
مطرح میكنند .در جريان اين تبادل ،مشاركين آشنا ،از پيشزمينه و دانش مشترک برای رسيدن به اطّالعات نو بهره
می گيرند؛ به عبارت ديگر ،آنها اطّالعات جديد را دربارة موضوعاتی كه هر دو طرف نسبت به آن دانش كافی دارند ،ردّ
و بدل میكنند (ماينرد و زيمرمن .)919 :در مقابل ،افراد ناآشنا برای دريافت و استخراج اطّالعات ،اشکال خاصّی از
كنشهای زبانی را در قالب زنجيرهای از جفتهای پرسش-پاسخ به كار میگيرند .ماينرد و زيمرمن( )911اين كنشهای
زبانی را «توالیهای پيشاموضوعی« 2مینامند .نخستين مرحله از اين توالی« ،مقولهبندی« 3نام دارد كه طیّ آن فرد سخنگو
مخاطب را ترغيب میكند تا خود را بر مبنای وابستگی به يک گروه اجتماعی معرّفی كند و به عبارتی ،جايگاه خود را در
اجتماع به ديگری بشناساند .مثالً در پرسش «آيا در اين دانشگاه درس میخوانی؟« فرد سؤالكننده از مخاطب میخواهد
تا خود را نسبت با يک مقوله (عضويّت در دانشگاه) معرّفی نمايد و جايگاه خود را در يک جامعة خاص نشان دهد.
دومين مرحله شامل پرسشهايی است مرتبط با كنشهای اجتماعی كه فرد پاسخدهنده خود را عضوی از آن معرّفی كرده
است .اين پرسشها ،پرسشهای «مقوله-كنش« نام دارند .به عنوان مثال ،پرسش «كلّاً چند واحد داری؟« كه در ادامة
پرسش باال مطرح شده است ،فرد جای داده شده در مقولة فوق (عضويّت در دانشگاه) را براساس كنشگری وی در اين
اجتماع میسنجد.
جامعه شناسان زبان نيز به نوبة خود ابعاد گوناگون مکالمات روزمرّه را بررسی و مطالعه كردهاند .به عنوان نمونه
اشنايدر 4به بررسی نحوة انتظام موضوع مکالمه در مالقاتهای نخستين افراد غريبه پرداختهاست .او توضيح میدهد كه
افراد غريبه به طور معمول مکالمه را با صحبت كردن درمورد موقعيّت و لحظهای كه در آن قرار دارند ،آغاز میكنند .اين
گفتار را میتوان خنثیترين و بیطرفترين كنش زبانی تلقّی كرد .اين گونه از كنشهای زبانی ،در جريان انتقال به
موضوعهای اصلی يا دامنة گفتار خنثی را به سوی موضوعهای مرتبط با محيط فرهنگی-اجتماعی هدايت میكنند و يا آن
را به خود مشاركين معطوف میكنند و به موضوعات شخصیتر نزديک میشوند (اشنايدر .)91 :6339 ،فرايندهای زبانی
مذكور ،شديداً تحت تأثير عوامل بافتی معيّنی همانند درجة صميميّت افراد قرار دارند .بر اين اساس ،موقعيّتهايی نظير
ميهمانیهای دوستانه از موقعيّت هايی مانند صف اتوبوس،كه افراد ناآشنا بنابر ضرورت در آنجا گرد آمدهاند ،متمايزند.
در موقعيّت اوّل ،افراد درگير در مکالمه بيشتر به موضوعهای شخصی میپردازند ،در حالی كه در موقعّيت دوم ،افراد با
تکيه بر موضوعهای خنثی رابطه را آغاز میكنند و يا به مسائل غيرشخصیتری نظير سياست روز يا وضعيت اقتصادی
میپردازند (اشنايدر .)592 :6339 ،استوكو ،)5161( 2به بررسی كاربرد زبان در مکالمات افراد شركتكننده در قرارهای
اينترنتی پرداخته است .در اين مالقاتها تبادل اطّالعات به دو شيوه آغاز شدهاست :اوّل از طريق پرسشهای مستقيم راجع
به روابط قبلی طرف مقابل و دوم به شکل غيرمستقيم و در خالل مکالمه راجع به موضوعی فرعی .در اين مالقاتها ،نحوة
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بيان موضوع ،همانند نحوة شروع آن ،از حسّاسيّ ت بااليی برخوردار بوده و به اين دليل ،در بيشتر موارد نشانههای تعليل و
درنگ در بيان مشاركين مشاهده میشد (استوكو .)513 :كوروبوف )5166( 6نيز در تحقيقش برخی تمهيدات زبانی را
كه زوجهای ناآشنا هنگام اشاره به جفت آرمانی خود به كار میبندند ،بررسی كردهاست .او نشان میدهد كه موضوع
سخن گفتن از شريک مطلوب در اين مکالمات به قدری حسّاس بوده كه مشاركين برای بيان آن از صورتهای زبانی
تخفيفدهنده و تقليلدهندة درجة اطمينان (مانند :شايد ،احتماالً ،تا حدودی و )...استفاده كردهاند .اسونويگ ()6333
برای تبيين و توصيف توالی تبادل اطّالعات ،از چارچوب نظری ماينرد و زيمرمن استفاده كردهاست (اسونويگ-916 :
 .)961عالوه بر مواردی كه ماينرد و زيمرمن به آنها اشاره كردهاند ،تحقيق اسونويگ شامل تحليل روشهای طرح
موضوع در مکالمات ميان افراد ناآشنا هم میشود .او نشان میدهد اكثر موضوعاتی كه در مکالمه ارائه میشوند،
موضوعاتی وابسته به موقعّيت مکالمه و يا موضوعات شخصی معطوف به مخاطب هستند .در عوض ،موضوعات فراگير
(يعنی موضوعاتی دربارة جهان خارج از موقعيّت مکالمه) و موضوعات شخصی خود-محور به خاطر محدوديّت موقعيّتی،
كمتر در مکالمات آشنايی مطرح می شوند .مضاف بر اين ،اسونويگ ،به روش غيرمستقيم تبادل اطّالعات در بين
مشاركين غريبه پرداخته است .در اين روش ،انحراف از موضوع اصلی به كمک نوبتهايی فرعی(توالیهای جانبی)
انجام گرفتهاست .اسونويگ به اين نتيجه رسيده كه مشاركينی كه تمايل بيشتری برای برقراری رابطة طوالنی مدّت
داشتهاند ،از توالیهای جانبی برای تبادل اطّالعات استفاده كردهاند.
پژوهشگرانی كه به تحليل مکالمات فارسی ،و زبانها و گويشهای ايرانی اهتمام ورزيدهاند ،بر فرايند پيشبرد مکالمه
در بين افراد ناآشنا تمركز چندانی نداشتهاند .از اين منظر ،يا اساساً به تحليل توالیهای مکالمهای در بين افراد ناآشنا توجه
نکرده اند ،يا اگر هم به اين مسأله پرداخته باشند ،تأثير يک تکنوبت در جريان مکالمه را بررسی كردهاند .به عنوان مثال،
شريفی و همکاران ( )6936تنها متوجّه كاركرد پاسخهای كوتاه بودهاند .در اين راستا ،اين پژوهشگران با تأكيد بر نقش و
اهميّت پارهگفتارهای كوتاهی مانند  hmmدر مکالمات رودررو و تلفنی ،به جايگاه اين پاسخها در بسط تعامل تأكيد
كردهاند .سلمانيان و همکاران ( )6934در تحقيق كميّتمحور خود ،به تحليل گفتمان مؤسسهای ميان مشاركين ناآشنا
(پزشکان و بيماران) پرداختهاند .با وجود اين ،نکتهای كه در تحليل آنها اهميّت داشته ،رابطة جنسيّت و جايگاه مشاركين
با ظهور يک نوبت خاص -يعنی خودمحوری -در مکالمه بودهاست ،نه نظام مکالمه به مثابه يک فرايند .موسوی و
عموزاده ( )6939با استفاده از يک الگوی نشانهشناختی فرهنگی ،مکالمات گويشوران لک و لر را بررسی كردهاند .با
اين كه آنها نقش دانش بافتی مشاركين در روند مکالمه را برجسته كرده و آن را عامل اصلی به جريان افتادن توالی در
موقعيّتهای خاص میدانند ،مشاركين تحقيق آنها افرادی آشنايند كه برای پيشبرد تعامل ،از توالیهايی متفاوت با آنچه
در مکالمات افراد ناآشنا به كار میرود ،بهره میگيرند.
دادههایپژوهش 
 .3
دادههای اين پژوهش براساس مکالمات ضبطشدة افرادی تنظيم شدهاست كه برای نخستين بار با يکديگر مالقات
كردهاند .تمامی مشاركين اين مکالمات اعضای تازهوارد يک گروه كوهنوردی در شهرستان بانهاند .چهار نفر از
مشاركين ،از اهالی شهرستان بانه ،يک نفر از اهالی شهرستان سقّز و يک نفر از اهالی شهرستان سردشت هستند كه با
N.Korobov
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وجود تفاوت لهجه ،همگی به زبان كردی سورانی تکلّم میكنند .پس از آنكه جلب رضايت مشاركين ،يک ميکروفون
سنجاقی و يک دستگاه ضبط صوت به آنها داده شد تا بدون حضور نگارنده و در شرايطی نسبتاً طبيعی با يکديگر رابطه
برقرار كنند .پيکرة زبانی اين تحقيق ،در بردارندة چند مکالمة تصفيه شده است كه از نزديک به هفت ساعت مکالمات
ضبط شدة اعضای گروه استخراج شدهاند .الزم به ذكر است ،از ميان دادههای ضبط شده ،تنها قطعههايی را در اين مقاله
آوردهايم كه به موضوع اين پژوهش مرتبط میشوند .اين مکالمهها براساس روش ثبت مکالمة اسونويگ ( )611 :6333به
نگارش درآمدهاند.
.4نگاهاجمالیبهمدلاسونویگ 
براساس مدل اسونويگ ( )611 :6333نوبتهای اصلی يک توالی مستقيم تبادل اطّالعات و نيز اجزای احتمالی اين
نوبتها را میتوان به صورت زير دستهبندی كرد:
-1پرسشفردآغازکنندةنوبتبههدفارائهواستخراجاطّالعات؛ 

الف -پرسش در زمينة عضويّت مخاطب در جامعه
ب -پرسش در زمينة اطّالعات زندگینامهای مخاطب
پاسخخودافشاگرانةمخاطب؛ 

-2

الف -خودافشايی در نوبتهای كوتاه
ب -خودافشايی در نوبتهای بلند
بسطتبادلاطّالعاتبهکمکابزارهایذیل؛ 
 -3

الف -نشانگرهای تصديق و تأييد
ب -نشانههای ترغيبكنندة سخنگو بر ادامة كالم
ب -6-عنصر برجستهكنندة موضوع
ب -5-پرسش پژواكی
-4توضیحخودگرا(توضیحفردآغازکنندةتوالی) .

برای آشنايی با اجزای كليدی اين مدل (پرسش فرد آغازكنندة نوبت؛ پاسخ مخاطب و واكنش فرد آغازكننده به اين
نوبت) ،مقاله را با تحليل قطعهای كوچک آغاز می كنيم .اين قطعه ،درست پس از پايان مکالمة گروه دربارة مقالهنويسی
برای مجلّات خارجی ثبت شدهاست .پس از يک سکوت نسبتاً طوالنی ،توالی پرسش-پاسخ با پرسش مشارک «الف«
دربارة زادگاه مشارک «ب« آغاز میشود .موضوع اين توالی ،با بحث دربارة لهجة مشارک «الف« ادامه میيابد .مکالمه
دربارة زادگاه مخاطب به دريافت اطّالعاتی پيشزمينهای منجر میشود و به فرد پرسشگر اجازه میدهد تا در ازای اين
اطّالعات ،خود نيز اطّالعاتی جزئی دربارة زندگی خود ارائه دهد:
 مکالمة :1
]A-hiʃte lawa nɑxoʃtәr nija ka kɑrakat ba xorɑi be ba hitʃ [u

1

]B-[wɑja

2

A-aw maqɑla ka aw hamwa pewa buj ba kɑrәt najt

3
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…B-balɑm har wɑʃ bɑʃa…am tozaʃmɑn le nastenәn

4

]A-wɑsa…[wәllɑ

5

?B-[wɑsa?] ʤanɑbtɑn xalki era nin

6

]A-na mәn la dɑjkawa [sәnaim

7

]?B-[arә] dijɑr bu…la bәjɑniwa amkut ɑxo bɑnain…[jɑn

8

A-[mmm] arә...tozek lahʤәm haja

9

10 B-hɑ…am zәmɑnat lәwәwa gәrtwa
]11 A-zoriʃ qaliz [nija
]12 B-[hmmm] balә dәrusta [fәra
]@[ 13 A-[@@] fәra
]@@@[ 14 B-
…]15 A-la duwɑj tʃand sɑl tɑza garakma bәromawa…tozәk әstresem [haja
][@@@] atәrsәm tuʃi ʃar bәm…[kamek

16 B- [kɑka] wɑʃ nija
17 A-na tozek tondu tiʒәn
18 B-arә…sarbɑzi lәwe bum
ترجمةمکالمة :1
الف -هيچی بدتر از اين نيست كه كاری كه انجام دادی به هيچ جا نرسه [ ِ]
ب[ -همين طوره]
الف -واون مقاله كه اون همه زحمت واسش كشيدی به دردت نخوره
ب -ولی همينم خوبه ...اين آب باريکه رو هم ازمون نگيرن
الف( -لهجة سنندجی) همينطوره [ ...والّا]
ب([ -لهجة سنندجی) همين طوره؟@] شما اهل اين جا نيستين؟
الف -نه ...من از طرف مادرم [سنندجيم]
ب[ -آره] معلوم بود ،از صبح با خودم میگفتم كه بانهای هستين [...يا؟]
الف[ -امممم] آره...يه خورده لهجه دارم
ب -آها ...اين لهجه رو از اون جا گرفتی
الف( -لهجة مُکريانی) زياد هم غليظ [نيست]
ب[ -هممم] بله درسته [(لهجة سنندجی) زياد]
الف( ]@@[ -لهجة سنندجی) آره زياد@
ب]@@@[ -
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الف -میدونی بعد از چندسال تازه ميخام (اردالنی سنندجی) برگردم ...يکم استرس دارم ...میترسم شر واسم دُرُس شه[...يه كم]
ب[ -رفيق] اين جوريام نيست
الف -نه ،يک كم تندخو هستن
ب -آره  ...سربازی اون جا بودم.

پس از آن كه مشارک «ب« در نوبت شمارة  1متوجّه گويشآميختگی 1در گفتار مخاطب میشود (استفاده از wɑsa

بهجای  ،) wɑyaبا گذار از موضوع قبلی ،موضوع جديدی را با تمركز بر پيشينة جغرافيايی و لهجة مشارک «الف« آغاز
میكند .پرسش «ب« دربارة زادگاه «الف« صراحتاً اطّالعات شخصی مخاطب را در كانون توجّه خود قرار میدهد .اين
پرسش جزء طبقهای از پرسشها است كه اسونويگ ( )611 :6333آنها را پرسشهای عرضهگر-استنباطگر 2مینامد.

كاركرد اوليّة اين پرسش بنيان گذاری موضوع جديد است .در مثال فوق ،اين پرسش به عنوان يک پرسش مرتبط با
موقعيّت كالم و در چارچوب نوبتهای پيشين مکالمه مطرح شده و به دليل همکاری فرد مخاطب ،جهت موضوعهای
بعدی مکالمه را مشخّص كرده است.كاركرد ديگر اين كنش زبانی ،صورتبندی مخاطب در يک «مقولة« خاص است.
پرسش مطرحشده در قطعة فوق ،درخواستی برای انتخاب ميان مقولههای از پيش صورتبندیشده ارائه داده است-6 :
سکونت در شهر بانه؛  -5سکونت در يک شهر كردنشين ديگر .با توجّه به اين كاركرد ،مشارک «ب« به مقولهبندی
مشارک «الف« برمبنای يک اجتماع (شهر) پرداخته است.
دومين جزء كليدی توالی مستقيم ،پاسخ خودافشاگرانه به پرسش فرد سخنگو است .طول اين پاسخ ،به زمان مداخلة
فرد پرسشگر در نوبت فرد پاسخ دهنده بستگی دارد .در قطعة فوق ،اين پاسخ ،پاسخی نسبتاً كوتاه است كه در آن،
مشارک «الف« زادگاه خود را به عنوان اطّالعی نو وارد موضوع مکالمه میكند (نوبت شمارة  .)1علّت كوتاه بودن اين
نوبت اين است كه مشارک «ب« بهسرعت و پس از دريافت اطّالع مورد نظر ،سخن او را قطع میكند تا دربارة آن اظهار
نظر نمايد (به همپوشانیها در نوبت  1و  9كه با عالمت [قلّاب] نشان داده شدهاند دقّت شود) .پس ويژگی اين پاسخ اين
است كه طول آن به دخالت سخنگوی نخست در نوبت مشارک پاسخگو بستگی دارد :اگر فرد پرسشگر اطّالع موردنظر
را بالفاصله دريافت كرد ،نوبت فرد پاسخدهنده كوتاه خواهد بود و در غير اين صورت ،اين نوبت تا زمان دريافت
اطّالعات مورد نظر ادامه میيابد.

آخرين بخش كليدی توالی مستقيم تبادل اطّالعات ،بسط تعامل به كمک توضيح «خودگرا« 3يا توضيح معطوف به فرد

پرسشگر است .توضيح خودگرا نوبتی است كه معموالً پس از دريافت اطّالعات فرد پاسخگو توسّط سخنگوی نخست
ارائه میگردد (اسونويگ ،همان .)661 :اين نوبت ،با توجّه به دانش به دستآمده از پاسخ مشارک دوم و با چرخش
مشارک اوّل به سوی اطّالعات شخصی يا زندگینامهای خود  -كه با اطّالعات مخاطب پيوند انسجامی دارد  -ايجاد
میشود .در قطعة فوق ،پس ازآنكه مشارک «ب« اطّالعات مورد نظرش را دريافت میكند ،دامنة گفتار را به سمت خود
معطوف كرده و اطّالعات زندگینامهای مختصری  -كه با شهر زادگاه مخاطب ارتباط دارد  -ارائه میدهد .بنابراين،

1

dialect mixing
presentation-eliciting question
3
self-oriented comment
2
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توضيح  -خودگرا ،فرايندی خودگزين است كه نوبت شمارة ( 1تشخيص لهجة «الف«) را به نوبت شمارة  -69كه حاوی
نظر شخصی «ب« راجع به شهر سنندج است  -پيوند دادهاست.
.5توالیمستقیمتبادلاطّالعاتبراساسمدلاسونویگ 
در بخش قبلی ،سه جزء اصلی مدل اسونويگ را به كمک يک مکالمه توضيح داديم .در ادامه ،جزييات مدل اسونويگ
را با مثالهای بيشتری توضيح خواهيم داد.
.1-5پرسشباهدفارائهواستخراجاطّالعات 
همان گونه كه پيشتر هم گفته شد ،نخستين نوبت در توالی مستقيم ،پرسش دربارة پيشينة فردی يا اجتماعی مخاطب است.
اين پرسش يا به قصد طبقهبندی مخاطب در يک جامعه ،صنف و گروه مطرح شدهاست و يا به قصد آگاهی يافتن از
تجارب شخصی و وضعيت روانی وی.
پرسش های معطوف به عضويّت در يک جامعه ،به فرد پرسشگر كمک میكنند تا اطّالعات مورد نياز را به واسطة
شناخت خود از جامعهای كه مخاطب عضوی از آن است ،استنباط كند .ساكس )41: 6332( 6چنين پرسشهايی را

پرسشهای استنباط-آكنده 2مینامد ،چرا كه به طور بالقوّه حاوی اطّالعات مهمّی راجع به مخاطب هستند .در پيکرة زبانی
ما تمام اين پرسش ها متمركز بر عضويّت در دانشگاه ،يک صنف خاص شغلی و يا زادگاه مخاطب بود .نمونههای زير،
پرسشهای استخراج شده از چندين مکالمة مختلف هستند :
?1-bɑʃa esta tʃi akaj? har la razɑija axweni
?2-karu bɑrәt lәwe tʃi bu? har tarʤomat akәrd
?3-ʤanɑbtɑn xalki era nin
?4-anʤomani zabɑn? ba rɑstita
?5-har law dɑnәʃgɑ xarik buj
?6- toʃ ba mәndɑli tʃuj bo kɑrwɑn

ترجمه:
 -6خُب االن مشغول به چه كاری هستی؟ هنوز اروميّه درس میخونی؟
 -5اونجا چه كاره بودی؟ فقط مشغول ترجمه بودی؟
 -9شما اهل اين جا نيستين؟
 -4انجمن زبان؟ جدّاَ؟
 -2تو همون دانشگاه كارم میكردی؟
 -1تو هم بچگّی میرفتی كاروان؟

H. Sacks
inference-rich questions

1
2
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طيف دوم از پرسشهای عرضهكننده -استخراجكنندة اطّالعات ،معطوف به اطّالعات زندگینامهای مخاطباند .در
دادههای ما ،اين پرسش ها بيشتر به موضوعاتی نظير دريافت اطّالعات از گذشته ،حال و آيندة مخاطب مربوط میشدند.
نمونههای زير ،پرسشهای استخراج شده از چندين مکالمة مختلف هستند : :
?1-bɑʃa esta tʃi akaj? har la razɑija axweni
?2-karu bɑrәt lәwe tʃi bu? har tarʤomat akәrd
?3-ʤanɑbtɑn xalki era nin
?4-anʤomani zabɑn? ba rɑstita
?5-har law dɑnәʃgɑ xarik buj
?6- toʃ ba mәndɑli tʃuj bo kɑrwɑn

ترجمه :
 -6خرجت هم پای پدرت بود؟
 -5خُب االن میخای بری؟
 -9شما هنوز ازدواج نکرديد؟
 -4به سالمتی كی تموم میكنی؟
 -2داداشمم تو رو میشناخت يا فقط از دور؟
 -1فکر میكنم تو هم مثل من ازشون نفرت داشتی .درسته؟
 -1بعد از چند سال رفتوآمد میخای بری خونة پدرزنت؟

اگرچه پرسشهای زندگینامهای و پرسشهای مرتبط با جايگاه اجتماعی از بسياری جهات مشترکاند ،اما كاركرد
متفاوت دارند :پرسش های مرتبط با جايگاه اجتماعی ،بر پيوند مخاطب با يک گروه تمركز دارند و او را در سطح يک
مثال موردی از آن گروه تقليل میدهند ،در حالیكه پرسشهای زندگی نامهای ،بر فرديّت و بُعد روانی مخاطب متمركز
هستند.
.2-5پاسخخودافشاگرانه 
دو مين بخش توالی مستقيم ،پاسخ مخاطب است .اين پاسخ ،بسته به زمان واكنش فرد پرسشگر به پاسخ مخاطب ،میتواند
كوتاه و يا بلند باشد .در دادههای اين تحقيق ،بيشتر پاسخها طوالنی بودند؛ يک دليل اين مسأله احتماالً بافت موقعيتیای
است كه اين مکالمات در آن روی داده اند :بافت موقعيتی مکالمه ،كوهستانی نسبتاً دور افتاده است كه چند همسفر ناآشنا
احتماالً تنها ساكنان آن هستند؛ در اين شرايط ،افراد به هم نزديکترند و زمان يا تمايل بيشتری برای شركت در توالی
پرسش-پاسخ دارند .دليل ديگر طوالنی بودن اين پاسخها ،به خصيصة ژانريک مکالمات آشنايی باز میگردد :مشارک
آغازكنندة توالی تا زمانی كه اطالعات مورد نظر خود را دريافت نکند يا سکوت میكند و يا از مخاطب توضيحات

بيشتری طلب میكند و مشارک پاسخگو به داليلی -نظير از دست ندادن وجهه – 1به ارائة پاسخ كافی ادامه میدهد .در
مثال زير ،يک نمونه از اين پاسخ طوالنی ارائه شده است.
face

1
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مکالمة :2
?A-pet xoʃa kɑr kaj jɑ tawɑwi kaj

1

B-nɑzɑnәm. xarʤiʃi zoraw nɑkrә tawɑwiʃi nakam. ʃɑjdiʃ tʃuma
]sәlemɑni. ʤɑ nɑzɑnәm lawe kɑr dastәm [akawe

2

]A-[hmm

3

B-rәfiqekәm tʃu bu ajkot kɑr nija. kɑkiʃәm pɑr najheʃt bәtʃәm.

4

]lera kɑr be qat [nɑtʃәm
A-[ʤɑ] agar lawe das nakawe lera tʃon kɑr pajɑ akaj? bәxwәni bɑʃtra

5

B-wɑ akam... xarʤi gifɑnәm dar de dowɑi.

6

ترجمةمکالمة :2
الف -دوس داری كار كنی يا تحصيالتت رو تموم كنی؟
ب -نمیدونم .خرجش زياده و نميشه تمومش نکنم .شايدم رفتم سليمانيه .ولی نمیدونم اون جا كار پيدا [میشه]
الف[ -همم]
ب -يکی از دوستام رفته بود ،می گفت كار نيست .برادر بزرگم پارسال اجازه نداد برم .اين جا كار پيدا كنم هرگز[نمیرم].
الف[ -آخه] اگه اون جا كار پيدا نکنی چطور اين جا پيدا میكنی؟ ادامة تحصيل بدی بهتره.
ب -اين كار رو میكنم .پول تو جيبيم هم بعداً درمياد.

پرسش مشارک «الف« ،به قصد آگاهی از برنامههای شخصی مخاطب در آينده مطرح شدهاست .مشارک «ب« به
جای پاسخ كوتاه ،در نوبت شمارة  5گزينههايی را كه شخص پرسشگر در سئوال خود مطرح كردهاست (كاركردن يا
ادامة تحصيل) بسط میدهد و اطّالعاتی اضافی به وی عرضه میكند .به عبارت ديگر ،فرد مخاطب پرسش را صرفاً بهمثابه
يک درخواست برای دريافت پاسخی مثبت يا منفی تلقّی نمیكند .از آنجا كه اين پاسخ بدون مداخلة اضافی فرد
پرسشگر شکل گرفته ،نوبت بعدی فرد پاسخدهنده باز هم نسبتاً طوالنی شدهاست :مشارک «ب«« ،نشانگر تصديق«

1

 hmmدر نوبت  9را به عنوان تمايل فرد پرسشگر برای ادامة كالم تفسير كرده و از اينرو ،در نوبت  4باز هم پاسخ خود
را بسط داده است .بنابراين ،میتوان گفت كه فرد پاسخدهنده «ب« با توجّه به تمايل فرد پرسشگر «الف« ،كالم خود را
بسط داده است.
پژوهشگران مکالمه ،همانند شگلوف )613-616 :5111( 5پاسخهای كوتاه را نشانههايی تفسير كردهاند كه مشارک
پاسخدهنده ،از مجرای آنها ،مشارک پرسشگر را به طرح پرسشهای دقيقتری ترغيب میكند .برخی از يافتههای تحقيق
حاضر ،از جمله مثال زير ،اين ديدگاه را تأييد میكنند:
مکالمة :3
]?…A-pet xoʃ bu arʃadakajʃәt bәtʃi bo tɑrɑn [jɑ

1

]B-[mmm na

2

acknowledgment token
E. Schegloff

1
2
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?A-tʃon dlәt de! bɑʃa bo dɑnәʃgɑ tɑrɑn nɑxoʃa

3

B-na bɑsi dɑnәʃgɑ nija.

4

@?A-daj bo lagal tɑrɑn nɑsɑzi

5

]@@[ B-regɑkam zor dura…am ʤɑr tɑqati ʃәluqiʃәm nija…pir bum tawɑw

6

A-[@]…aʤɑjab am tʃan sɑla ɑdatәt nagәrtwa.

7

ترجمةمکالمة :3
الف -دوس داشتی كارشناسی ارشدت هم تهران بری [يا]...؟
ب[ -ممم نه]
الف -چطور دلت مياد! مگه دانشگاه تهران بده؟
ب -نه مسأله دانشگاه نيست.
الف -پس چرا با تهران لج كردی@؟
ب -راهم خيلی دوره...گذشته از اون حوصلة شلوغی هم ندارم...پير شدم رفت[@@]
الف...]@[ -عجيبه كه تو اين چند ساله بهش عادت نکردی.

همانگونه كه در اين جا مشاهده میشود ،پاسخهای كوتاه مخاطب -كه در نوبتهای 5و 4آمدهاند  -پرسش
مطرحشده از سوی فرد پرسشگر را خاتمه ندادهاند ،بلکه در نوبتهای  9و  2پرسشهای دقيقتری را برانگيخته و نهايتاً،
موجب بسط پاسخ در نوبت  1شدهاند .بنابراين ،تحليلگران مکالمه ،در هنگام تحليل توالی تبادل اطّالعات ،بايد كاركرد
اين پاسخهای كوتاه را  -كه امکان بسط گفتار را فراهم میآورند  -مدّ نظر قرار دهند.
.3-5بسطتبادلاطّالعاتدرتوالیمستقیم 
سو مين بخش توالی مستقيم تبادل اطّالعات ،دربردارندة آن دسته از نشانههای زبانی است كه به بسط نوبتهای مکالمه
كمک میكنند .رايجترين نوع اين نشانهها« ،عنصر نشانگر تأييد« نام دارد .گرچه اين نشانه ،در مواردی نقش يک عنصر
پايانبخش توالی پرسش-پاسخ را ايفا می كند ،در اكثر مواقع ،برتمايل يکی از مشاركين به بسط موضوع كالم يا پرسش
داللت دارد (مثالً همم در نوبت سوم مکالمة  5و ممم در نوبت دوم مکالمة  .)9يکی ديگر از اين نشانهها ،عنصر
برجستهساز موضوع 1است .طبق تعريف اسونويگ ( )619 :6333عنصر برجستهساز ،نشانهای زبانی است كه موضوع
مطرحشده در مکالمه را بدون توضيحات اضافی ارزشگذاری كرده و بر اهميّت آن تأكيد میكند (مانند پرسش «واقعاً؟«
در جريان يک مکالمه) .اين عنصر ،نشانگر عالقه و يا نظر مثبت فرد شنونده نسبت به موضوع مکالمه است .ديگر نشانة

زبانی كه به بسط موضوع مکالمه كمک میكند ،پرسش پژواكی 2است .پرسش پژواكی ،پرسشی است كه مطلب بيان
شده را يک بار ديگر با آهنگ خيزان تکرار می كند .كاركرد اين پرسش ،ترغيب مخاطب به ارائة توضيح و يا تکرار و
تأييد كالم است (چگينی .) 6994 ،مضاف بر اين ،پرسش پژواكی عالقه و شگفتی شنونده را نسبت به گفتة فرد سخنگو
نشان میدهد و وی را ترغيب میكند كه موضوع را بسط دهد .كاركرد اين نشانهها را به كمک مکالمة زير توضيح
خواهيم داد.
topicalizer
echo question

1
2
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مکالمة :4
A-era garmiʃ kɑ waku aw lɑ nija. dame bu garmɑj wɑm nadibu…waku
ahwɑz

1

?B- ahwɑz

2

A-ɑxәr mɑli xoʃkekәm la ahwɑza… zɑwɑkamɑn ahwɑzija

3

B-hmm balә

4

A-tʃan ʤɑriʃ qawli pe dɑm bihenәtawa bo bɑna.

5

?B-bo bɑna? ʤɑ tʃәbkɑ lera

6

]A-dɑjkәm be tɑqata…boj nɑkrә bәtʃe bo lɑj pir [buwa

7

]B-[ahɑ

8

A-xojʃәm kɑrәm zora…pɑiz dukɑn dɑ anem

9

?10 B-ba rɑst? Lakwe
11 A-lam pɑsɑʒɑna…ba ʃariki dɑj anem
?12 B-ba ʃariki? ʤɑ ba kɑr de ʃariki kaj
13 A-xuwa ɑlama. bәzɑnәm tʃon abe.
14 B-zor tʃɑka
15 A-ʃarikakam lagalәm pijawati kɑ muʃkәlekәm nɑbә.


ترجمةمکالمة :4
الف -اين جا گرم هم بشه مثل اون ورا نيست .خيلی وقت بود همچين گرمايی رو نديده بودم ...مثل اهوازه
ب -مثل اهواز؟
الف -آخه خونة يکی از خواهرام اهوازه .دومادمون اهوازيه
ب -همم بله
الف -چند بارم بهم قول داد بيارتش بانه.
ب -بانه؟ خُب اين جا چکار كنه؟
الف -مادرم دلتنگشه. ..نميتونه پيشش بره .پير [شده]
ب[ -آها]
الف -خودمم سرم شلوغه ...پاييز مغازه میزنم
ب -جدّاً؟ كجا؟
الف -تو اين پاساژا ...شراكتی مغازه میزنيم.
ب -شراكتی؟ شراكتی ارزش داره؟
الف -خدا میدونه .ببينيم چطور میشه
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ب -خيلی هم عالی
الف -اگه شريکم انسانيت داشته باشه مشکلی واسم پيش نمياد.

مشارک «الف« در نوبت نخست ،گرمای هوا را با گرمای شهر اهواز مقايسه میكند .مشارک «ب« اين موضوع را
دارای ارزش اطّالعی تشخيص می دهد و در نوبت دوّم با يک پرسش پژواكی (يعنی با تکرار كالم مشارک «الف«) ،او را
ترغيب می كند تا دربارة گفتة خود توضيح دهد .همين مسأله باعث میشود كه مشارک «الف« در نوبت  9از تجربة خود
درمورد شهر اهواز ،و پيوند خود با اين شهر اطّالعاتی در اختيار وی قرار دهد .مشارک «ب« در نوبت  4با استفاده از يک
عنصر نشانگر تأييد  ،mmmباز هم مشارک «الف« را ترغيب میكند كه دربارة موضوع توضيح دهد و مشارک «ب«
اطّالعات نوبت  9را باز هم بسط میدهد .مشارک «ب« در نوبت  1با استفاده از يک پرسش پژواكی ،خواهان ارائة
اطّالعات بيشتری میشود و مشارک «الف« در نوبت  1جزييات شخصیتری ارائه میدهد .در نوبت  9مشارک «ب« با
يک پاسخ كوتاه كه دربردارندة يک نشانگر تأييد است ،از اظهار نظر خودداری میكند .در نوبت  3مشارک «الف«
موضوع را تغيير میدهد و دربارة برنامة خود در آينده (باز كردن مغازه) سخن میگويد .مشارک «ب« در نوبت  61با
استفاده از يک عنصر برجستهساز موضوع ) )ba rɑstعالقة خود به آن را نشان داده و با طرح يک پرسش كوتاه
) )lakweمشارک «الف« را ترغيب می كند كه موضوع جديد را بسط دهد .مشارک «الف« در نوبت  66اطّالعات
مختصری دربارة تصميم خود ارائه میدهد و مشارک «ب« باز هم با تکرار بخشی از كالم مشارک «الف« در قالب پرسش
پژواكی (نوبت  )65جزئيات بيشتری را از طرف مقابل طلب میكند .همانگونه كه از توالیهای اين مکالمه مشخّص
است ،نشانههای زبانی كوتاهی مانند پرسشهای پژواكی ،نشانگرهای تصديقی و عنصر برجستهكنندة موضوع ،میتوانند
نقش مؤثّری در بسط نوبتهای يک مکالمه داشته باشند.
.4-5توضیحخودگرا(توضیحمعطوفبهفردآغازکنندةتوالی) 
توضيح خودگرا ،آخرين بخش توالی مستقيم تبادل اطّالعات به شمار میرود .توضيح خودگرا ،واكنش فعّال مشارک
آغازكنندة توالی پرسش-پاسخ (فرد پرسشگر) به گفتههای مخاطب است .در جريان اين واكنش زبانی ،فرد آغازكنندة
توالی ،با ارائة اطّالعات مرتبط با گفتههای مخاطب ،دامنة موضوعی كالم را به سمت اطّالعات شخصی خود معطوف
میكند .يک نمونه از اين نوبت را در مکالمة «( «6نوبت  )69ذكر كرديم .در مثال زير نمونة بسط يافتهتر توضيح خودگرا
را تشريح خواهيم كرد.
مکالمة :5
A-zor dowɑj maɑfi kawtәm…bam qɑtʃawa hamu doktore tʃum… kotjɑn maɑf
abi. xɑlәm ajkot illɑj nija.

1

?B-daj ɑxәri ʤor nabu

2

]@@[…A-na…doktorakaj sәna ajkot hitʃәt nija…ajkot amɑnxalateni

3

B-[balә] daj

4

A-ɑxәri bam qɑtʃawa tʃum

5

B-mәn dowɑj kafɑlati bɑpirәm kawtәm. haftɑ sɑli abu. zori pe natʃu… faqat
sәʤil bɑpirәm hon bәbu…lagalmɑn najahɑt bo sabti ahwɑl

6
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?A-@ʤɑ bo

7

B-ajkot bom nɑkre bestɑnakam ba ʤe helәm…dɑwɑj ʒәni lemɑn akәrd@@...

8

Kutәm wara ɑr kәrɑsәt bo akrәm…ʤɑ atin bo dɑwɑj ʒәn…wɑ xalɑtɑnmɑn…la
@@@dowɑ awaʃ har dɑwɑj ʒәni lem akәrd

ترجمةمکالمة:5
الف -خيلی دنبال معافيت افتادم ...با اين پام همه دكتری رفتم .گفتن معاف میشی .داييم میگفت ردخور نداره
ب -خُب آخرشم جور نشد؟
الف -نه ...دكتر سنندج میگفت چيزيت نيست ...میگفت گولمون میزنی]@@[ ...
ب[ -بله] خُب
الف -آخرش با همين پا رفتم
ب -من دنبال كفالت پدربزرگم افتادم .هفتاد سالش می شد .زياد طول نکشيد .ولی شناسنامة پدربزرگم گم شده بود ...باهامون
نميومد ثبت احوال
الف @ -آخه چرا؟
ب -میگفت نميتونم باغم رو ول كنم… ازمون میخواست واسش زن بگيريم @@ ...بهش گفتم باشه بيا خونمون واست لباس
بخرم تا بعدش بريم خواستگاری ...اين جوری گولش زدم ...بعدها هم همچنان ازم زن میخواست@

در نوبت اوّل ،مشارک «الف« داستان پیگيری معافيت سربازی خود را به عنوان موضوع مکالمه مطرح میكند.
مشارک «ب« با كنجکاوی اين موضوع را دنبال میكند و در نوبت  5با طرح پرسش ،خواهان نقل نتيجة داستان است.
وقتی مشارک «الف« در نوبت  2نتيجه را بيان میكند ،مشارک «ب« همان موضوع را پیگيری میكند و اين بار ،داستان
معافيت خود را مطرح میكند (نوبت  .)1در اين جا ،جايگاه مشاركين تغيير میكند :مشارک «الف« كه سخنگوی فعّال
بود ،اين بار جايگاه شنونده را برعهده میگيرد و در نوبت  1از مشارک «ب« میخواهد داستان خود را بسط دهد.
مشارک «ب« در واكنش به اين درخواست ،در نوبت  9جزئيات و اطّالعات بيشتری دربارة داستان معاف شدن خود را در
اختيار شنونده قرار میدهد .در مثال فوق ،كاركرد اصلی توضيح خودگرا ،بسط موضوع و صورتبندی آن در چارچوب
پيشزمينه يا تجربة مشترک مشاركين است .اين تجربة مشترک ،مکالمه را در حالت تقارن نگه میدارد و به هر دو
مشارک اين امکان را میدهد كه به طور برابر اطّالعاتی در اختيار يکديگر قرار دهند .به اين ترتيب ،مکالمه وارد مرحلة
جديدی می شود و از حالت نامتقارن نخست ،كه طیّ آن يک مشارک صرفاً نقش پرسشگر و ديگری صرفاً نقش
پاسخدهنده را بر عهده داشت ،خارج می شود .از آنجا كه توضيح خودگرا ،زمينة چرخش از ديگرگزينی به خودگزينی را
فراهم میآورد ،میتوان آن را راهکاری مبتکرانه برای گذار از توالی بازجويانه به توالی تعاملی تعبير كرد.
.6توالیغیرمستقیمتبادلاطّالعات 
مشاركين مکالمه ،بايد به طور دائم دانش مشترک از موضوعی را كه برای نخستين بار دربارة آن اطّالع ردوبدل میكنند،
حفظ كنند تا بدانند چه پيش فرضی را بايد مسلّم بگيرند و در پيش زمينة كالم نگه دارند و چه پيشفرضی را در قالب
يک اطّالع نو صراحتا ًبيان كنند .برای افراد ناآشنا ،سنجش دانش مخاطب دربارة يک موضوع ،امری به مراتب پيچيدهتر
بهشمار می رود ،زيرا آنها مجبورند برای فائق آمدن بر اين مشکل از راهکارهای ارتباطی غيرمستقيم بهره گيرند .رايجترين
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اين راهکارها ،استفاده از «توالی جانبی« 1است (اسونويگ .)16 :6333 ،توالیهای جانبی ،نوبتهايی فرعی هستند كه به
مشاركين اين امکان را می دهند تا با گريز موقّت از موضوع اصلی مکالمه ،دانش مخاطب خود دربارة موضوع را ارزيابی
نمايند (جفرسن .)534 :6315 ،اين توالی ،تنها زمانی به مکالمة افراد ناآشنا تزريق میشود كه يک مشارک از دانش
پيشزمينهای مخاطب خود دربارة موضوعی خاص ،اطمينان نداشته باشد .در مثال زير ،از نوبت  2الی  ،9توالی جانبی
روی دادهاست:
مکالمة :6

A-la ɑbrasɑn kәtebekәm kәri…la xɑbgɑ tәmiʃɑm kәrd dim awa nija ka

1

ostɑdaka moarefi kәrdәbu…kәtebakam bәrdawa. kɑbrɑ awazi nakәrd
{B-}Silence

2

A-kotәm esta letәm kәri…ajkot nɑbe…ema qat lam kәtebamɑn nabowa

3

{B-}Silence

4

A-kotәm (PERSIAN: hɑʤ ɑqɑ man kordam…tabrizi nistam…inʤɑ
dɑnәʃʤu hastam…kɑram rɑ rɑh bәndɑz)…kuti kɑrt bena…pem
]nabu..xɑbgɑkamɑn nәzik [bu

5

]?B- [ɑbrasɑn

6

A-arә…tʃowɑr rɑjki gawraja la tabrez…kәtebfroʃiki gawrajʃi leja

7

B-ɑ…әsta birәm kawt. rɑst akaj…azɑnәm kɑmaja…ʤɑrәk tʃu bum…la
tabrez

8

A-tʃum kɑrtakam henɑ…koti lakwe bәzɑnәm xoti? katʃi dasti kәrd ba

9

pekaninu koti ʃoxi akam
]@@@[B-

10

ترجمةمکالمة :6
الف -از آبرسان كتاب رو خريدم ...توی خوابگاه ديدم اونی نيست كه استاد معرّفی كرده بود ...كتاب رو برگردوندم .يارو عوضش
نکرد
ب{ -سکوت}
الف -گفتم االن ازت خريدم ...میگفت نمیشه ...ما هيچ وقت از اين كتاب نداشتيم
ب{ -سکوت}
الف -گفتم (زبان فارسی :حاج آقا من كُردم ...تبريزی نيستم ...اين جا دانشجو هستم ...كارم را راه بنداز) ...گفت كارت بيار...
كارت همرام نبود ...خوابگاهمون نزديک آبرسان [بود]
ب[ -آبرسان؟]
الف -آره ...يه چهار راه بزرگه تو تبريز ...يه كتابفروشی بزرگم داره
ب -آها االن يادم افتاد ...راس میگی. ..میدونم كدومه ...يه بار رفتم ...آره تو تبريزه
الف -رفتم كارتم رو آوردم ...گفت از كجا بدونم خودتی؟ ...يهو زد زير خنده و گفت شوخی كردم
ب]@@@[ -
side sequence

1
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مشارک «الف« در نوبت  6شروع به نقل داستانی میكند كه در خيابان آبرسان تبريز برای او اتفاق افتادهاست .مشارک
«ب« در قبال گفتههای مشارک «الف« ،سکوت میكند و اين نشان میدهد كه به دليلی نمیتواند درمورد نوبت قبلی
اظهار نظر نمايد .مشارک «الف« كه هنوز متوجه اين سکوت نشدهاست ،باز هم در نوبت  9داستان خود را نقل میكند و
اين بار هم واكنشی از سوی مشارک «ب« دريافت نمیكند؛ به همين دليل ،در نوبت  2قرينههايی از موقعيّت داستان ارائه
میكند :ابتدا ،با نقل قول خود به زبان فارسی نشان می دهد كه داستان در يک شهر غير كردزبان روی دادهاست؛ سپس،
صراحتاً به شهر تبريز اشاره میكند .مشارک «ب« متوجّه اين قرينهها میشود و در نوبت  1به صورت تلويحی از او
میخواهد كه دربارة كلمة «آبرسان« توضيح دهد .همين مسأله باعث میشود كه مشارک «الف« در نوبت  1نقل داستان را
كامالً متوقّف كند و توضيحاتی دربارة بافت موقعّيتی داستان ارائه دهد .اين توضيح باعث واكنش مثبت مشارک «ب« در
نوبت  9میشود و اين نشان می دهد كه وی زمينة مشترک موضوع را درک كردهاست .پس از اين وقفة كوتاه ،مشارک
«الف« داستان خود را در نوبت 3ادامه میدهد .توالی در نوبت 61با واكنش مثبت مشارک «ب« پايان میيابد.
يکی ديگر از كاركردهای توالی جانبی ،فراهم كردن بستری مناسب برای شناسايی جايگاه مخاطب در يک گروه يا
اجتماع خاص است .مش اركين ناآشنا ،با استفاده از پيکرة واژگان تخصّصی يک گفتمان يا ايدئولوژی سعی میكنند ابتدا
اشتراكات ايدئولوژيک خود با مخاطب را بازشناسی كنند و سپس ،در نوبتهای طوالنی درمورد اين اشتراكات تعامل
داشته باشند (كالرک .)92 :6339 ،از اين لحاظ ،توالی جانبی ،هم اشتراكات گروهی مشاركين را آشکار میسازد و هم
به آنها كمک می كند تا ميزان دانش و عمق اطّالعات مخاطب دربارة گروه را به طور غير مستقيم بسنجند .در مکالمة زير،
مشاركين با استفاده از يک توالی جانبی سعی می كنند ميزان دانش و عالقة يکديگر به يک رشتة علمی را مورد ارزيابی
قرار دهند.
مکالمة :7
A-xom alɑqam ba ʤɑmәaʃәnɑsi bu… hartʃek axwenәm ter nɑbәm.

1

B-az qazɑ mәniʃ falsafam pe xoʃ bu…zor gәrɑna faqat bɑsa
ʤadidakɑni xoʃәn

2

A-aw sar rutaka…kәtebәki bu la sar ʤonun…la awalawa te nɑgajʃtәm

3

B-foko

4

A-ɑfaram

5

B-lawe bɑsi awa akɑ ka tʃon la farɑnsa ʃetakɑn la ʃɑr dar akrɑn

6

A-hɑ…ʤәldeki suri bu

7

B-akseki ajibiʃi ba sarawa bu…la bɑraj ʤonunu modәrnita

8

A-tɑrix ʤonun? mәn jak ʤɑrәm xwend bu…toze te gajʃtәm

9

B-arә. tɑrix ʤonun…bɑsi sarkuba la zamɑni modәrn…ka farәq dakɑ
]lagal qadim…zor qorsa [qәsakɑni

10

A-[wɑja]…falsafa zor ʃәtiki ʤɑlәbu xoʃa

11

39
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ترجمةمکالمة:7
الف -خودم به جامعهشناسی عالقه داشتم .هرچی هم میخونم سير نمیشم
ب -اتّفاقاً منم به فلسفه عالقه داشتم ...سخته ولی بحثای جديدش خيلی جالبن
الف -اون كچله اسمش چی بود؟ يه كتاب دربارة جنون داره ...اوّلش متوجّه نمیشدم
ب -فوكو؟
الف -آفرين
ب -اون جا در اين باره صحبت میكنه كه چطور تو فرانسه ديوونهها رو از شهر بيرون میكردن
الف -يادم اومد ...يه جلد قرمز داشت
ب -يه عکس عجيبم رو جلدشه ...دربارة جنون و مدرنيته
الف -تاريخ جنون؟ من يه بار خوندمش...كميش رو فهميدم
ب -آره ...تاريخ جنون. ..بحث سركوب توی دورة مدرنه...كه فرق میكنه با قديم ...خيلی سنگينه [حرفاش]
الف[ -درسته] ...فلسفه خيلی جالب و جذّابه

مشارک «الف« در نوبت  6نسبت به يک شاخة علوم انسانی ابراز عالقه میكند و در نوبت  5مشارک «ب« هم از عالقة
خود به شاخهای مرتبط سخن میگويد .مشاركين از نوبت  9الی  61با استفاده از يک توالی جانبی سعی میكنند ميزان
دانش يکديگر را در اين شاخهها بسنجند .در نوبت 9مشارک «الف« با مطرح كردن مشخصات ظاهری و نيز موضوع
كتاب يکی از نويسندگان شاخه ای كه هر دو به آن ابراز عالقه كرده بوند ،توالی جانبی را آغاز میكند .مشارک «ب« در
نوبت  4به اسم دقيق نويسنده اشاره میكند و با استقبال مشارک «الف« در نوبت  2توالی جانبی باز هم ادامه پيدا میكند.
در نوبت  1مشارک «ب« با استفاده از واژگانی تخصصیتر به محتويات كتاب نويسندهای كه در نوبت  4به او اشاره شده
بود ،نشان میدهد كه پيشزمينهای مختصر در يکی از شاخههای علوم انسانی دارد .در نوبت  1مشارک «الف« هم با اشاره
به مشخصّات ظاهری كتاب ،آشنايی خود با كليّت بحث را نشان میدهد .در نوبت  9مشارک «ب« ويژگی دقيقتری از
كتاب و عنوان كلّی آن مطرح میكند و در نوبت  3مشارک «الف« به نام دقيق كتاب اشاره میكند .در نهايت ،مشارک
«ب« به كمک واژگان مختص به حوزة گفتمانی كتاب ،چکيدهای از محتوای آن را در يک جمله شرح میدهد .در نوبت
 66مشارک «الف« باز هم به نقطة شروع توالی  -يعنی اظهار نظر كلّی دربارة يک شاخة علمی  -بازمیگردد و بدين
ترتيب توالی جانبی را پايان میدهد.
جز دو مورد ذكرشده در مکالمات فوق ،توالیهای جانبی يک كاركرد ديگر هم دارند :مشارک مخاطب میتواند با
استفاده از اين توالیها به فرد آغازكنندة مکالمه نشان دهد كه درمورد موضوع مکالمه دانش كافی دارد .در مثال زير
يکی از مشاركين تالش می كند تا با استفاده از توالی جانبی ،به مشارک آغازكنندة نوبت يادآوری كند كه با بافت
موقعيّتی رويداد داستانی كه وی قصد روايت آن را دارد ،كامالً آشناست:
مکالمة :8

A-bo sar omɑri tuma nәʒo…deki zor xo nabu…xalkakaj balɑm
]tɑjbat [bun

1

]B-[hmmm

2
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A-zorjan isrɑr akәrd bo nɑnu tɑj xowɑrdnә bәtina ʒurә

3

]B-arә xalkakaj zor tɑkәn…lɑj [sadbɑra

4

A-[arә]…zor tapu toziʃ bu aw roʒa

5

B-tɑ nɑw de asfɑlt bu xo ʤɑrɑn…dameka asfɑlta

6

A-la birәm namɑwa…kɑ rahim nɑwek bu zor qәsazɑn bu

7

?B-xɑla rahim nɑlәj

8

?A-ʤɑ tʃoni anɑsi

9

B-mamuri bәdɑʃt bum…tʃan ʤɑr tʃum. xɑla rahimiʃәm diwa.

10

A-koti wara mɑli dostakam sar ʃomari ka…ba ʤe naheli

11

B-arә awa har wɑja lagal әmaʃ ʃoxi akәrd

12

A-lagali tʃum bәzɑnәm mɑli dostakaj kɑmaja…dәrgɑj hawʃakaj
…kәrdawa

13

]@@@[katʃi dim gɑjki bastәbu... ajkot ama rәfiqakama…biʒmәra
B-[@@@] xɑla rahim har wɑja.

14

ترجمةمکالمة:8
الف -برای سرشماری رفتم نژو ...زياد روستای قشنگی نبود ...ولی مردمش بی نظير [بودن]
ب[ -هممم]
الف -خيلی اصرار میكردن كه واسه غذا و چايی بريم تو خونشون
ب -آره مردمش خيلی خوبن...نزديک [سدباره]
الف -آره ...اون روز خيلی گردو خاک بود
ب -قبالً كه تا داخل روستا آسفالت بود...خيلی وقته آسفالته
الف -يادم نمياد ...يه آغا رحيم بود كه خيلی زرنگ بود
ب -دايی رحيم رو نميگی؟
الف -تو از كجا میشناسيش؟
ب -مأمور بهداشت بودم ...چند بار رفتم ...دايی رحيم هم ديدم
الف -گفت بيا خونة دوستم رو سرشماری كن...جاش نذاری
ب -آره دايی رحيم همين جوريه...با مام شوخی میكرد
الف -باهاش رفتم تا ببينم خونة دوستش كجاس ...در حياط رو باز كرد ...ديدم يه گاو رو بسته بود ...گفت اين دوستمه...
بشمارش[@@@]
ب ]@@@[ -دايی رحيم همين جوريه.
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در اين مکالمه ،مشارک «الف« در نوبت نخست تالش میكند يک توالی داستانی با درونماية روايی را آغاز كند.

مشارک «ب« در نوبت  5با استفاده از پركنندة ،hmmm 1او را ترغيب میكند تا به روايتگری خود ادامه دهد .در نوبت 9

مشارک «الف« جزئياتی دربارة مهماننوازی و سخاوت مردم روستايی كه ماجرا در آن روی دادهاست ،ارائه میدهد.
مشارک «ب« كه احتماالً با مشارک «الف« در اين مورد تجربة مشتركی دارد ،در نوبت  4به صورت موقّت از نقش
شنوندة روايت خارج میشود و سعی می كند با ايجاد يک توالی جانبی توضيحاتی دربارة شناخت خود از فضای روايت
مطرح نمايد؛ از اينرو ،به موقعيّت جغرافيايی فضای روايت اشاره میكند .مشارک «الف« در نوبت  2توضيح مشارک
«ب« را تأييد میكند ،امّا باز هم تالش میكند كالم خود را ادامه دهد .مشارک «ب« در نوبت  1فضای داستان (روستای
نژو) را با جزئيات بيشتری توضيح میدهد و تلويحاً سعی می كند با توجّه به دانش خود از فضای روايت ،سخن مشارک
«الف« را نقض كند .در نوبت  1مشارک «الف« موضوع داستان را ادامه میدهد و به طور خاص از يکی از اهالی روستا
ياد میكند .در نوبت  9مشارک «ب« نام همان شخص را با لقب محلّی ( xɑlaدايی) تکرار میكند و بدين ترتيب ميزان
اطّالعات خود از جزئيات داستان مشارک «الف« را به وی يادآوری میكند .در نوبت  3مشارک «الف« باألخره در توالی
جانبی  -كه مشارک «ب« از نوبت  4آغاز كرده بود  -درگير میشود و از وی میخواهد پيشينة آشنايی خود با فضای
روايت را بيان كند .در نوبت 61مشارک «ب« دليل آشنايی خود با فضای روايت را توضيح میدهد .همين توضيح اضافی
باعث میشود كه مشارک «الف« در نوبت 66بدون اشاره به ويژگیهای شخصيتی دايیرحيم داستان را ادامه دهد ،چرا
كه مطمئن شده كه مشارک «ب« به اندازة كافی از آن آگاهی دارد .با وجود اين ،مشارک «ب« خود در نوبت  65به
ويژگی شخصيتی دايیرحيم (شوخطبعی) اشاره میكند و با اين كار به گوينده اطّالع میدهد كه اطمينان دارد كه داستان
به يک ماجرای طنزآميز ختم خواهد شد .اين پيشبينی در نوبت  69محقّق میشود و مشارک «الف« در اين نوبت با نقل
نتيجة داستان توالی جانبی را پايان میدهد.
نتیجهگیری 

 .7
استخراج و ارائة اطّالعات شخصی مهم ترين عامل ايجاد روابط تعاملی در ميان افراد ناآشناست .در اين مقاله سعی شد با
تکيه بر داده های واقعی ،اَشکال اين روابط توصيف شوند .در اين پژوهش نشان داديم كه تبادل اطّالعات در نخستين
مواجهات افراد ناآشنا ،عموماً به شکل مستقيم و از خالل يک توالی خطّی صورت میگيرد .اين توالی با ترغيب مخاطب
به ارائة اطّالعات فردی-گروهی آغاز میشود .بهطور معمول ،اين توالی در مراحل اوّليه به زنجيرة پرسش-پاسخ محدود
میشود؛ امّا در مراحل پيشرفته ،به كمک چرخشی در نظام نوبتگيریها تغيير پيدا میكند .اين چرخش ،اصطالحاً به
توضيح خودگرا معروف است .در توضيح خودگرا ،جايگاه نقشی مشارک پرسشگر و مشارک پاسخدهنده جابهجا
میشود و اين جابجايی نقشی رابطهای متقارن ايجاد میكند كه در طی آن ،طرفين به صورت داوطلبانه و بدون نياز به
جفتهای پرسش-پاسخ به مکالمه می پردازند .از طرف ديگر ،تبادل اطّالعات هميشه به صورت پرسش و پاسخ صورت
نمیگيرد ،بلکه در مواردی ،ممکن است به واسطة نوبت های فرعی مرتبط با موضوع انجام شود .اين اتّفاق ،غالباً با استفاده
از يک توالی جانبی -كه طیّ آن ،مشاركين ،دانش پيشزمينه ای خود دربارة يک موضوع را به نمايش میگذارند -

filler

1
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 جايگاه اجتماعی و، اين دانش پيشزمينهای میتواند دربردارندة اطّالعاتی مشترک راجع به فرديت.تحقّق میپذيرد
. ممکن است منجر به ايجاد رابطة دوستی در بين مشاركين مکالمه شود،ًتجربه های مشاركين باشد و نهايتا
 عالیمبهکاررفتهدرثبتمکالمات
][

همپوشانی (تداخل) در نوبتهای مشاركين

@

)@خنده (هر بازدم يک

...

 ثانيه9 سکوت كمتر از

}SILENCE{

 ثانيه9 سکوت بيشتر از

)(

)رمزگردانی در طول مکالمه (تغيير موقّت زبان و يا لهجه
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