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   مقدمه-1
محققان گوينـده را    . اي دارند گوينده و شنونده اهميت ويژه     گفتگوها، ةدر بررسي و مطالع   

 شـنونده   1.)36: 2007 ،فوجيموتو(گيرند   فرعي در نظر مي    ة اصلي و شنونده را گويند     ةگويند
 ،دهـد كه به طرف مقابـل گـوش مـي    درحالي ساكت نيست و ممكن است     گفتگودر طول   

ايـن  . اسـتفاده كنـد    3و غيرزباني  2هاي زباني  يا صدايي را بيان كند و يا از عالمت         ايكلمه
  .كه اخاللي در صحبت به وجود بياورندد بدون ايننروكار ميبه در گفتگوها كلمات مكرراً

 شـنونده   گفتگـو فعال نيـست و در هـر لحظـه از           بنابراين نقش شنونده يك نقش غير     
ري گيـ  نوبـت  ة هر زبـان بـا دانـستن قواعـد پيچيـد           سخنگويان. ممكن است گوينده شود   

 معتقدند كه چگونگي تعامل و هماهنگي سـخنگويان         4وارد و تسوكاهارا  . كنندصحبت مي 
گفتارشان كمتـر    كنند،وقتي دو نفر با هم صحبت مي      .  روزانه يك راز است    يگفتگوهادر  

كسي بايد كي صحبت     هيچ قانون ثابتي براي اينكه چه        اينكهرغم  با هم تداخل دارد، علي    
  ).1978 :2000 ،وارد و تسوكاهارا( وجود ندارد ،كند

 5گـاردنر . انـد شناسي بيشتر بر گوينده و متن تمركز داشـته        تحقيقات گذشته در زبان   
گاردنر بر اين باور اسـت كـه در         . است توجهي به شنونده برشمرده   داليل مختلفي براي بي   

 زبـان   نچه سـخنگويانِ  آ ؛ارت مجزا بودند  دستور سنتي صحبت كردن و گوش دادن دو مه        
خالف شـنيدن و خوانـدن كـه فراينـدي           در دسترس است، بـر     ،نويسندگويند و يا مي   مي

ع  بـه موضـو     مـستقيماً  6هـاي بـازخوردي   عالوه نشانه  هب. دروني است و در دسترس نيست     
. )205-206 :1998 ،گـاردنر (گذارد  ثير مي أشود و فقط بر جريان صحبت ت       مربوط نمي  گفتگو

 تحقيقـاتي   كنـد، اخيـراً   ايفا مي  مهميبا درك اينكه شنونده نيز در مكالمات روزانه نقش          
عنـوان عـاملي    هـاي بـازخوردي نيـز بـه      به نـشانه رند وده تمركز دا كه بر شنون انجام شده 

هاي بازخوردي  هدف اين تحقيق، توصيف نشانه    . كنند  مييرگذار در طول گفتگو توجه      ثأت
بـدين منظـور    . سـت هـا در گفتگوها   منظور روشن شدن اهميت اين نشانه     زبان فارسي به    

اي بررسـي   هاي بازخوردي را از نظر صورت، نقش معنايي و خـصوصيات زبرزنجيـره            نشانه
بـر پاسـخ دادن بـه         عالوه ،اي زبان فارسي  ها در صورت محاوره   بررسي اين نشانه  . كنيممي

                                                 
1. Fujimoto 
2. verbal 
3. non-verbal 
4. Ward and Tsukahara 
5. Gardner 
6. back-channel 
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 و اهميت   تري و فرهنگي بر زبان را روشن      ثير عوامل اجتماع  أ ت تواندمي ،هاي مطرح  پرسش
  .تر نمايدآنها را در آموزش زبان برجسته

  
  هاي بازخورديتعريف نشانه -2

و ادراك   زباني از جانب شـنونده اسـت تـا فهـم          پاسخي زباني يا غير    هاي بازخوردي نشانه
تگـو  هاي بازخوردي به دو كانـال در حـين گف         اصطالح نشانه . خود را از گفتگو نشان دهد     

كانال اصلي را سخنگو در دست دارد و كانال ثانوي مربوط بـه شـنونده اسـت                 . اشاره دارد 
  . دهد  ولي تعامل خود را در گفتگو نشان مي،كندكه صحبت نمي

 ،هاي بازخوردي باعـث عـوض شـدن نوبـت شـود           بسياري محققان معتقدند اگر نشانه    
انـد كـه    اظهار داشته  )2000 (وكاهاراتس و عنوان مثال وارد   به.  بازخوردي نيست  ةنشان ديگر
بـسياري  . كننـد گفتارهايي هستند كه يك نوبت كامل را پر نمي        هاي بازخوردي پاره  نشانه

دانند، ولي فيسكه و    گفتارهاي كوتاه مي  هاي بازخوردي را معادل پاره    شناسان نشانه از زبان 
االت يـا   ؤگفتـار شـامل سـ     بـر پـاره    اي كه عـالوه   اين اصطالح را با مفهوم گسترده      1دانكان

بـه نقـل از فوجيموتـو،    ( »oh, I can’t believe it« ة مثـل جملـ  ،كار بردند  به،شدجمالت مي
آيـد   بازخوردي است يا نه، به آنچه كه بعـد از آن مـي             ةكه يك عبارت نشان   اين .)39 :2007

 ديگـر  ،منجر بـه پاسـخي از جانـب سـخنگو شـود            هاي بازخوردي گر نشانه ا. بستگي دارد 
  .)32: 1991، 2توتي(شود محسوب نمي هاي بازخوردينشانه

هاي زباني و غيرزباني شـنونده در جريـان          پاسخ ،هاي بازخوردي  نشانه ،در اين تحقيق  
از پركـاربردترين   . شـود است، كه موجب عوض شدن نوبت نمي      نظر گرفته شده   گفتگو در 

  و ee ،، جـداً  وغ ميگـي، واقعـاً    بله، درسته، خـوب، آره، در     «توان به   هاي باخوردي مي  نشانه
hmm«اشاره كرد .  
  

  پيشينه -3
  بـر  غلـب ا )1982( 4و گـرايس   )1962( 3هـاي آسـتين   شناسي مثـل نظريـه     هاي زبان نظريه

. دنكن  ميهم به گوينده و هم به شنونده توجه     برخي ديگر   اما   .ندز دار مقصود گوينده تمرك  
                                                 
1. Fiske and Duncan 
2. Tottie 
3. Austin 
4. Grice 
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بنيـاد اسـت و بـر        ي گـرايس جملـه     كـاربرد  ةبر اين باور است كـه نظريـ        )1982( 1گامپرز
: 2007 ،به نقـل از فوجيموتـو     (است   هاي مشترك در تفسير مقصود گوينده بنا شده       فرض پيش

بلكه او معتقد است بايـد ببينـيم شـنونده          ،  مقصود گوينده براي گامپرز مطرح نيست     . )36
ژگـان،  ، وادسـتوري  روزانه  به كمك دانـش     يما در گفتگوها  . كندآن را چگونه تفسير مي    

 ةتحقيقاتي كـه در زمينـ     . كنيمدانش بافتي و اطالعات قبلي معناي جمالت را تفسير مي         
هـاي نقـش معنـايي، خـصوصيات         در زمينـه   انجـام شـده عمـدتاً      هـاي بـازخوردي   نشانه
  .است اي و آوايي آنها بودهزنجيرهزبر

  
   نقش معنايي -3-1

 انگليـسي مثـل     اتوچك در مكالمـ   كلمات ك اين   ة اولين نفري بود كه دربار     )1952( 2فرايز
»yeah« ،»I see« ،»uh-huh « و»yes« به (گو دانست را توجه به سخنآنها و نقش  نوشت

 دوباره به اين كلمات توجه كرد و        )1970( 4 ينگو ، بعد ة دو ده  تقريباً. )9: 2007،  3نقل از كراتو  
 از نظـر  . )38: 2007 ،جيمتـو به نقل از فو   (كار برد    نها به آ را براي    هاي بازخوردي اصطالح نشانه 

 گـوش دادن    ةدهند شد كه نشان  گفتارهايي مي هاي بازخوردي شامل تمام پاره    ينگو نشانه 
  .و دريافت كردن است
كـه تكميـل     طـوري  را تعميم دادند، به    هاي بازخوردي اصطالح نشانه  فيسكه و دانكان  

تكان دادن سر را     مثل  غيربياني هايجمالت، درخواست براي وضوح، بيان مجدد و جواب       
  ). به نقل از همان(نيز شامل شد 
 ، به معني دقت، عالقه يا فهم نيست»uh-huh «كند كهبه اين نكته اشاره مي 5اسكگلف

 »uh-huh « نقـش  بـه بـاور او     . اين حالت باشد   ةدهند  ندارد كه نشان   اي معنايي ةلفؤزيرا م 
 اين است كـه  ةدهند و نشان است7 اصالح كردن6، تجزيه و تحليل ارتباطيةبراساس نظري 

 ةدهنـد نشانگويد  مي» uh-huh «بنابراين وقتي ندارد؛   مشكلي براي درك مطلب      شنونده
  ).71-93: 1982 ،اسكگلف(اين است كه گفتگو بدون هيچ مشكلي در جريان است 

                                                 
1. Gumperz 
2. Fries 
3. Cerrato 
4. Yngve 
5. Schegloff 
6. communicative analysis 
7. repair 
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 انـواع   ، در جريـان   گـوي انـد كـه در يـك گفت        نيز مدعي شده   )2000(تسوكاهارا   و وارد
دار تواننـد معنـي   هاي قابل شنيدن و سرفه كردن نيز مـي         و حتي نفس   آه كشيدن  خنده،

زبـاني در گذشـته     رفتارهاي غير  با اينكه . شوندهاي بازخوردي محسوب مي   باشند و نشانه  
زبـاني را   لـوژي، محققـان زيـادي رفتارهـاي غير         با پيـشرفت تكنو    ،شدندناديده گرفته مي  

تـسوكاهارا بـه ايـن نكتـه اشـاره           و وارد. عنوان بخش طبيعي از گفتگو بررسـي كردنـد         به
هـاي  هـايي در نظـر گرفـت كـه در موقعيـت           توان مانند ناله  اند كه اين صداها را مي      كرده

هاي آوايي مختلفـي دارنـد و بـه معـاني مختلفـي مـرتبط                تروند، صور كار مي  مختلفي به 
. )1200: 2000(ت  در نظـر گرفـ     1آوايـي  هايي از نظام نشانه   نها را نمونه  آتوان  شوند و مي   مي

سـت كـه معنـا    واژهاتـر از تـك   صداهاي كوچـك  به  به معناي قائل شدن      آوايي نظام نشانه 
وارد، (اين تئوري با تئوري سوسور در مورد اختياري بودن عالئـم در تنـاقض اسـت                 . دارند
داراي معـاني    2 كـه صـداهاي غيـر لغـوي        اسـت در تحقيقي مدعي شـده    وارد  . )11 :2005

گيرد كه در تركيب اصـوات ايـن         معنا در نظر مي    ،دل وارد براي اصوات   م. تركيبي هستند 
 دريافت اطالعات جديد است و اصواتي       ةدهند  نشان »o  «عنوان مثال  به. معاني نقش دارند  

 معنايي را نيـز در گفتگـو دارنـد     اين جزء،ندا مشترك »o  «كه در »oh«و » okay« مثل
  ). 24: همان(

 و  ه طـور خـاص مـورد مطالعـه قـرار داده           را ب » yeah «و» mm-hm«  ،»mm «گاردنر
 بررسـي  -اي و نقـش معنـايي   مثل خصوصيات زبرزنجيـره   -ي آنها را    هابعضي از مشخصه  

. گيـرد هاي بازخوردي در نظـر مـي       معنايي را براي نشانه    ةگاردنر چهار مشخص  . است كرده
نقـش  و  » uhm-hmm«و  » mm-hm « مثـل  داند،مي 3دوام گفتگو نها را   آاولين نقش   وي  
 خيـزان    آهنگ ،اگر اين دو   . با آهنگ افتان   »yeah«و  » mm «مثلِ ، تصديق كردن   را ديگر

 »right«و »oh«  ،»really« چـون    ييهـا نـشانه . ، نقش دوام گفتگـو را دارنـد       داشته باشند 
 گـاردنر   .انـد  اهميت موضوع صحبت براي گوينده     ةدهند را دارند و نشان   بيان تعجب   نقش  

 »okay«و » alright«  مثـل ،داندهاي بازخوردي را عوض شدن موضوع مي   نهنقش آخر نشا  
  ).205-215 :1998، گاردنر(

                                                 
1. sound symbolism 
2. non-lexical sounds 
3. continuer 
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هاي بـازخوردي در نظـر گرفتـه و معتقـد            دو نقش مجزا براي نشانه     )42: 1991(توتي  
بـا گوينـده و      موافقـت    ةدهنـد كه نشان  -1ندهنكتوانند نقش حمايت  ها مي  نشانه  اين است

 و عـوض    3 ادامه دادن  ةدهند كه نشان  -2كننده  و نقش تنظيم   -اوست درك و فهم سخنان   
  . داشته باشند-شدن موضوع است

  
  اي  زنجيرهبرزخصوصيات  -3-2

، آيـد  خنثـي بـه نظـر    يـا و  مثبت، منفـي     ،گفتار شود يك پاره   باعث مي  آنچه گاردنربه باور   
 و بمـي   ري با ز   و  بلند  به صورت طوالني،   »mm « وقتي مثالً. ي آن است  اهزنجيرخصوصيات زبر 

 .)44 :2007به نقل از فوجيموتر،     (  بر شنونده است    اثر مثبت پيام   ةدهند  نشان ،شودباال گفته مي  
 خـود يقـات    تحق  در گفتارهـا را قبـول دارد و       اي بر پاره   هم اثر خصوصيات زبرزنجيره    4مولر

  ).انهم(است  و تصديق كردن را بررسي كرده ادامه دادناي زنجيرهخصوصيات زبر
 بـر   تأثيرگـذار  عوامـل  يكي از     و آيندطور اتفاقي در گفتار نمي     خوردي به هاي باز نشانه

 مثل پايـان    ، ديگر نحوي است   عامل ؛ بيان اطالعات جديد توسط سخنگو است       آنها، توليد
 كـه   هنگـامي  مـثالً  ،اي اسـت    خصوصيات زبرزنجيـره   بعدي عامل ؛ و دستورييك عبارت   

هـاي  از شـنونده انتظـار توليـد نـشانه         ،بردكار مي  بهو بمي كم    ر  يسخنگو در زبان ژاپني ز    
  ).2: 1996، وارد( بازخوردي دارد

ها بررسي كـرده و     اي را درگفتار مصري   وارد در تحقيق ديگري خصوصيات زبرزنجيره     
 ،وارد(است   هاي بازخوردي دانسته  اي براي توليد نشانه   ر و بمي را نشانه    يكم شدن ناگهان ز   

 يبنـد دسـته توان بـراي آنهـا      نقشي هستند و نمي   هاي بازخوردي چند   نشانه .)326 :2007
كـار رود،    ها با نقش ثـابتي بـه        موقعيت ة هر نشانه در هم    كه براساسِ آن،  ارائه كرد   قاطعي  

 نيز  ها بر نقش معنايي آن    ، تغيير كند  هاي بازخوردي زنجيري نشانه بلكه اگر خصوصيات زبر   
 در  »uh-huh«  است كه موجـب تمـايز      عوامليدميدگي از    ،عنوان مثال  به. گذاردثير مي أت

  ).19: 2005وارد،  ( در هنگام مخالفت با گوينده است»uh-uh «هنگام موافقت با سخنگو و

                                                 
1. supportive 
2. regulative 
3. continuers 
4. Muller 
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   ها جزيه و تحليل داده ت-4
زبـان   سـخنگوي فارسـي   ده  ة  روزمـر  مكالمات    دقيقه از صد و بيست   هاي اين تحقيق    داده
هاي مـورد   بافت. است بوده بافت و حاالت سخنگو مدنظر       آنها،در ضبط    آوري شده و   جمع

انـد تـا    ها آوانويـسي نـشده    داده. است  دانشگاه، خانه، خوابگاه و مطب پزشك بوده       ،بررسي
 هـا داده. اي و موضع سخنگو در توليد آنها ناديده گرفته نـشود          خصوصيات مهم زبرزنجيره  

 اجـازة اسـتفاده از مكالمـات از         ،، امـا بعـد از ضـبط       انـد بدون اطالع گويشوران ضبط شده    
 آشـنايان تـا      و  روابط گويشوران از خويـشاوند، دوسـت نزديـك         .استگويشوران اخذ شده  

در حـين   . اسـت تمام مكالمات بين يك گوينده و شنونده بـوده        . شودها را شامل مي   غريبه
د در   از ابهامـات موجـو     رو حـضور داشـته و از ايـن        يكي از نويسندگان مقاله   ها،  ضبط داده 

در تجزيـه و    وي  گفتارهـاي   است، اما پـاره    تفسير معناي كالم تا حد امكان جلوگيري شده       
 ة صوري، معنايي، آوايي و درج     منظرِها از چهار    طور كلي داده   به. اند نشده منظورها  تحليل

  .اندشدهثير بررسي أت
  
  هاي بازخورديبررسي صوري نشانه -4-1

 قـرار   زباني و غير   زباني ة عمد ةتوان در دو دست   وري مي هاي بازخوردي را از لحاظ ص     نشانه
هـاي بـازخوردي    نـشانه . شـوند هايي تقسيم مـي   بخش خود به زير   ةداد كه هر كدام به نوب     

 حركت ابروها، تغيير حاالت نگاه كردن، خنديـدن،          مثلِ ، صورت  مختلف  حاالت ،زبانيغير
ايـن حـاالت   . شوندا شامل ميرها و حركت دادن سر هنگام گفتار  لبخند زدن، حاالت لب  

 براي مثال شنونده با لبخند زدن       .آنهاآيند و يا همراه     هاي بازخوردي مي  در جايگاه نشانه  يا  
   .ثير آن نشان دهدأ خود را به شنيدن، موضوع گفتگو و تةتواند عالق مي،در طول گفتگو

ها واژه. شوند لغوي و غيرلغوي تقسيم مي     ة خود به دو دست    زبانيهاي بازخوردي   نشانه
معنـاي مشخـصي     -1: انـد آنهاي بازخوردي غيرلغوي فاقـد      سه مشخصه دارند كه نشانه    

 از لحاظ آوايي تلفـظ مشخـصي        -3 ؛ خاصي تعلق دارند   ةغوي به مقول   از لحاظ ل   -2 ؛دارند
 بازخوردي غيرلغوي اسـت كـه معنـاي لغـوي           ة يك نشان  »uh-huh «عنوان مثال به. دارند

 در  ،تواند تلفظ شـود و از لحـاظ نحـوي         ر آوايي به اشكال مختلفي مي     خاصي ندارد، از نظ   
شـامل كلمـاتي    در فارسـي،    هاي بازخوردي لغـوي      نشانه .آيد نمي  از جمله  جايگاه خاصي 

  تـشخيص  البته. شودمي... گي و  طور، آره، خوب، دروغ مي     ، عجب، كه اين   ، جداً  واقعاً چون
هاي بازخوردي لغوي    زيرا نشانه  ،ي آسان نيست  لغوهاي بازخوردي لغوي و غير     نشانه تمايزِ
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 ،رونـد  كار مي دهند و براي بيان ضمني بهنيز معناي واژگاني خود را تا حدودي از دست مي      
  :استكار رفته بيشتر به معناي تعجب به» واقعاً«ر  در مثال زيمثالً

  !تو خيابون ديدم، گفت دانشگاه قبول شدهرو  ديرور مهتاب :الف
  ! واقعاً:ب

ـ    محـدود  ،رونـد كـار مـي    لغوي بـه  هاي بازخوردي غير  اصواتي كه در نشانه    شـنيدن  . دن
هـاي   اما هر صـدايي در نـشانه       ، نيست ر دور از انتظار   در گفتا » hm-ha-hm «اصواتي مثل 

  بـازخوردي ةعنوان نـشان    به »ج « صدايي مانند  شود، مثالً لغوي استفاده نمي  بازخوردي غير 
سـخنگويان بـا    اسـت،     هـم اشـاره كـرده      )2005 (كـه وارد   انچنـ . رودكار نمـي    به لغويغير
كـار   هاي بازخوردي به  گيري از شم زباني خود تعداد محدودي صدا را به عنوان نشانه            بهره
، »uh-huh«،» hm-hum« :كننـد را با هم  تركيب مـي      آنها   ولي به طرق مختلف      ،گيرندمي

»huh-uh «هـا   كـامي  ها، نرم سايشي -ها، انسدادي  سايشي  اكثرِ  مثلِ ،ها بسياري از واج   ....و
صـوري  هاي لغوي نيـز حـاالت       نشانه. لغوي حضور ندارند  هاي بازخوردي غير  در نشانه  ،...و

شـود  مي ... و آره، خوب، خيلي خوب، واقعاً     گفتارهاي كوتاه   شامل پاره   يا مختلفي دارند كه  
  : زيرةل نمون مث،آيد سخنگو مية گفتهايي براي تكميلِو يا به صورت عبارت

  ... فروشي  ولي كتاب، ديروز رفتيم كتاب رو سفارش داديم:الف
  ؟ فروشي بسته بود  كتاب:ب
  . بياينگفت بعداًد، مغازه بو نه بسته نبود، شاگردش تو: الف

  : سخنگو بيايدةاالت كوتاه يا بيان مجدد گفتؤ به شكل سدتوانهمچنين مي    
   .رم اداره فردا مي:الف
  كجا؟: ب
  .معرفتيه برام آورد، خداييش خيلي دختر بامهتاب ديروز كلي كتاب: ج
  .معرفتهآره خيلي با: د

   آره، خيلي خوب، واقعاً مثلِ،گفتارهاي كوتاه پاره                  
   سخنگوفتةتكميل گ      لغوي          زباني   

  االت كوتاهؤس    
   سخنگوةتكرار گفت    

       ديبازخورهاي نشانه  
 hmm  ،mm ،uh-huhچونصواتي ا   غيرلغوي                                

  
  حاالت صورت    

  حركت دادن سر    بانيزغير                               
  حاالت بدن                  
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  هاي بازخوردي در گفتار  نشانه مكانِ-4-2
هـاي  مكـان نـشانه   . فـاوتي از گفتـار بياينـد      تواننـد در نقـاط مت     هاي بازخوردي مـي   نشانه

هـاي  توانـد نـشانه   شـنونده مـي   . بازخوردي هم به گوينده و هم به شـنونده بـستگي دارد           
كـار    بـه ،را نشان دهـد   ...  خود و  ةخواهد درك، عالق   گفتار كه مي   جايبازخوردي را در هر     

 هاي بازخوردي را بـه    انه لزوم توليد نش   ،ايزنجيرهبا خصوصيات زبر  تواند  نيز مي  گوينده   ،برد
ها منجر به اخـالل در       هاي بازخوردي در بعضي مكان    اما گاه فقدان نشانه   . شنونده بفهماند 

  : در نظر گرفتهاي بازخوردينشانهتوان  چهار مكان عمده براي در كل مي. شودتعامل مي
  :كندكه گوينده در گفتار خود ترديد ميجايي  -1

  ...ا ...ام... م كه ترم دوم مهماني گرفته بود ديروز اون دختره رو ديد:الف
  huh : ب
  آ؟ اسمش چي بود؟ پانته:  الف

  :شودزير و بمي سخنگو كم يا زياد مي زماني كه -2
  .)زير و بمي كم شده( گرفتم كه به موضوعم ربط داشت ديروز يه مقاله: الف
   !جداً: ب
   .آره شانس آوردم: الف

  :آخر جمالتدر  -3
   .فردا بايد برم دانشگاه: الف
  .mmm :ب
  . كالس دارم8 ساعت: الف

  : هاي طوالني در حين صحبت سخنگو در نوبت -4
  ...ه ماشين ديگه بريم يا همه با هم منظورش اين بود كه با يدونمنمي :الف
 .mm: ب
  ...ومد كه دوست داشته باشداولي به نظر نمي. بگيريم ماشين :الف

  
  هاي بازخوردي  نقش معنايي نشانه-4-3

در مثـال فـوق     . فردي است و بـه سـخنگو بـستگي دارد          ،هاي بازخوردي استفاده از نشانه  
كـه همـان      درحـالي  شود، استفاده   - واقعاً مثلِ - ديگري ة از نشان  »جداً «جاي ممكن بود به  

. گـذار اسـت   ثيرأهاي بـازخوردي تـ    شانهي ن در تغيير معان  نيز  البته بافت   . رساندمعنا را مي  
 بلكـه بـه معنـي       ،ممكن است تعجب گوينـده را نرسـاند        در بافت ديگر   »جداًَ «براي مثال 

  :كيد باشدأت



١١٦   
  

    
 

 نژاد و مهناز آزادمنشدكتر محمدرضا پهلوان        
 

  
 1390تابستان   ، 16  شمارة             

  .ست ندارم ديگه تلويزيون روشن كنم دو مزخرف شده كه اصالًتلويزيونهاي نقدر برنامهآ: الف
   !جداً: ب

. را بر عهـده دارنـد     هاي معنايي متنوعي    هاي بازخوردي در تعامالت روزانه نقش     نشانه
 عمـده  ةهاي بازخوردي را براساس نقش معنايي آنها در دو دست     توان نشانه طور كلي مي   به

  .هاي بازخوردي مفهومي نشانه-2 ؛هاي بازخوردي عام نشانه-1 :جاي داد
 طـوالني يـا     يشود كه در يك گفتگـو     هاي بازخوردي عام به مواردي اطالق مي      نشانه

ولي با   توجه ندارد،  به سخنگو     و اصالً  است از موضوع دور شده     كامالً  شنونده ،...سخنراني و 
 ايـن نـوع از      .كندهاي بازخوردي را توليد مي    دهد و يا نشانه   اين حال سر خود را تكان مي      

 بـا   آنهـا  تفـاوت     و  هـستند  »ندرك و فهـم و گـوش داد       «هاي بازخوردي به معناي     نشانه
 عالئمـي مثـل     فاقد ، شنونده  صورت  كه حاالت  در اين است   مفهوميهاي بازخوردي   نشانه

 كه بخواهد   است متوجه محتوا نشده    زيرا اصالً   است، ...و رفتن ابروها، تغيير نگاه   تعجب، باال 
  . العملي مطابق و مناسب آن به وجود آورد عكس

 سـخنگو نـشان     گفتـارِ  واكنش شـنونده را بـه مفهـوم          ،هاي بازخوردي مفهومي  نشانه
 حـاالت  ، كودك بنـابر محتـوا  ،گويدوقتي مادري براي كودكش داستان مي  مثالً. دنده مي

 نيـز   در تعامالت روزانه  . دهدنشان مي . ..مختلفي مثل ترس، تعجب، خوشحالي، ناراحتي و      
 شـنونده،    و ايي متنـوعي بـر عهـده دارنـد         معنـ  هـاي  نقش ،هاي بازخوردي مفهومي  نشانه
. دهدشده نشان مي    در برابر مفاهيم گفته    هاي ديگري نيز  العمل بر گوش دادن، عكس    عالوه

  :ندا بندي شده ها دسته اين نقش ادامهدر
اين دسته از   . كندييد و تصديق مي   أشنونده سخن طرف مقابل را به نحوي ت       : ييدأ ت -1
شـود  مـي ...  و ًگي، دقيقـا   راست مي  آره،،  ستهردمواردي چون    هاي بازخوردي شاملِ  نشانه
  :ندا با تكان دادن سر همراهشوند و معموالًان بيان مي آنها با آهنگ افتةكه هم

  .كردن رفتن تصادف نميتر مي  اگر اونا يواش:الف
  .mmm: ب
  . ولي دختر خوبيه،ك باشهمريم شايد يه كم ر: الف
   . دختر خوبيه،آره: ب

شـده    تعجب خود را نسبت به عبارت گفتـه        شنونده با بيان كلمه يا عبارتي     : تعجب -2
كـه بـا آهنـگ    ...  خـداي مـن و  ،، نـه  oh، جداً،گي، واقعاً دروغ مي مثلِ،دهدنشان مي

  :شوندخيزان بيان مي
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  .ش پنجاه تومن بود ه شهريمنام كن  پيش رفتم ثبتةهفت: الف
  .گيچي مي: ب

 ولـي گـاه     ، گوينده و شنونده اطالعات مشتركي دارنـد       ،در هنگام صحبت  : ارزيابي -3
 ، در اين حالت   بردميهايي به فكر فرو   ده را براي لحظه   گويد كه شنون  مي سخنگو چيزي 

  :كند سخن گوينده را در ذهن خود ارزيابي مي، و شنوندهشود م ميسرعت گفتگو ك
  .خواد باشهچي ميبايد خوب كار بشه، حاال موضوع هربه نظر من رو تحقيق : الف
   .شايد: ب

 نـشنيده و يـا بـه آن         ونكنگويد كه شنونده تا   گاه سخنگو چيزي مي   : درك و فهم   -4
، »باشـه «،  »طـور ايـن كـه «هـايي چـون     ؛ در اين صورت شنونده با نـشانه       است توجه نكرده 

  :دهد از موضوع يا ارجاعِ جديد نشان ميرا درك و فهم خود ... و» hmm«، »خيلي خوب«
   ؟دوني منظورم چيهمي: الف
  .hmm: ب
  .اري تالش كني و وقت بذشتر يه كم بيكهمنظورم اينه : الف

 و شـنونده موافقـت      گويد سخن مي  ي گوينده در مورد عقايد يا واقعيت      گاه: موافقت -5
  :كندشده اعالم مي خود را با مطلب بيان

  . استخدامي شركت كن شايد قبول شديتوي امتحان: الف
   .خيلي خوب: ب

شده مخالفـت    خالف موافقت، شنونده در راستاي عقيده يا واقعيت بيان        بر: مخالفت -6
  :كندود را اظهار ميخ

  .م برم همداناخوفردا مي: الف
  .nnn: ب
   .خوام برم ببينم مامانم چطوره فقط مي،گردمميزود بر: الف

شنود و يا متوجه منظور سـخنگو     شنود، بد مي  گاهي شنونده چيزي را نمي    : وضوح -7
  :دظور سخنگو برايش روشن شونپرسد تا مالي ميؤ س، از اين روشودنمي

  .لش گفت بايد مداركو تا آخر ماه ببرممسؤو: الف
  ؟تا آخر ماه: ب

بـه   خـود را     ةشنونده نـاراحتي، خوشـحالي و يـا عالقـ         : هاي احساسي العمل عكس -8
  :دهدنشان ميمفاهيم سخنِ گوينده 



١١٨   
  

    
 

 نژاد و مهناز آزادمنشدكتر محمدرضا پهلوان        
 

  
 1390تابستان   ، 16  شمارة             

  .ام فوت شده  ولي هنوز تازه رسيده بودم كه فهميدم دايي،ديروز رفتم بيمارستان: الف
   .متاسفم: ب

العملـي    بدون اينكه هيچ ارزيابي يا عكس      ،دده گوش مي  شنونده صرفاً : ادند گوش -9
 مثـل  سـت، گوش دادن به معناي توجه به سخنگو اين.  نشان دهد)...ييد وأ ت ،فهم و درك  (

mm  ،hmm و  uhm با آهنگ افتان:  
  .كار كني  خواي چي بهم گفتن كه مي، پيش به مامانت زنگ زدمةهفت: الف
  .mm :ب
  ... من نظرمو به مامانت هم گفتماما: الف

  
  هاي بازخوردي  درجات نشانه-4-4

 بـراي . ها يكـسان نيـستند    كدم از نقش  ثير و شدت در هر    أهاي بازخوردي در ميزان ت    نشانه
 با عملي موافق است و گاهي موافقـت او زيـاد     مثال در نقش موافقت، گاهي شنونده كامالً      

 هاي  اگر هم از نشانه   ؛زخوردي استفاده خواهد شد    با ة در اين صورت هر بار يك نشان       ،يستن
 ةتوانـد بهتـرين وسـيل   بازخوردي يكساني استفاده شود، بافت و حاالت صورت شنونده مي         

هـاي  تـوانيم بـراي نـشانه     واقع مي در. هاي بازخوردي باشد  ايجاد تمايز ميان درجات نشانه    
ال و در سوي ديگر ميـزان        ميزان نقشي با   ،سو  بازخوردي طيفي در نظر بگيريم كه در يك       

كار  ييد به أ كه به معني ت    »بله«و  » آره«.  ميزان نقشي خنثي است    ،نقشي پايين و در وسط    
  :ندثير بيشتري دارأ ت،رودكار مي كه به همان معني به»mm « از،روندمي

   . كه از دست نميدي روامتحان كردنش كه ضرر نداره، چيزي: الف
   .آره: ب

 اي گونه  به كمتري داشت، ثيرأرسد ت رفت، به نظر مي   كار مي   به »mm « اگر فوقدر مثال   
  .است مانده رديدي باقيتكه گويي براي شنونده 

هـاي  نـشانه . بدون تغيير زير و بمي خنثي هـستند       » uh«و  » e«  ،»mm «طور كلي  به
 زيـرا هـيچ     ،گيرنـد نيـز خنثـي هـستند       دادن قرار مي   بندي گوش  بازخوردي كه در دسته   

ييـد و   أ ت ة نـشان  »mm «تر از بيـش » hmm «.گيـرد اي از جانب شنونده صورت نمي      مداخله
عنـوان مثـال     به. كندتر مي را بيش هاي بازخوردي    نشانه تأثيرحاالت صورت   . تصديق است 

. سـت  ا بيـشتر ثيرش  أكنـد، تـ   ييد مـي  أ ت »mm «قتي شخصي با تكان دادن سر و گفتن       و
ابروهـا  ها و يـا بـاال رفـتن         گرد شدن لب  . ددهتر شنونده را نشان مي     بيش ةخنده نيز عالق  

  : مخالفت استةدهند كشيدن ابروها نشان درهم و تعجبةدهند نشان
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ال ديگـه خونـه رو    بايد بديم كـه تـازه دو سـ    لش گفت نصف پول خونه رو نقداً      ؤومدير مس : الف
  .بهمون تحويل بدن

  .)ها بروكشيدن ابا درهم! (چه چيزا: ب

»mm«   از  ،رودكار مـي   ي به معناي ارزيابي به     وقت ، با آهنگ خيزان  » mm«     بـا آهنـگ 
هاي بازخوردي عام كـه شـنونده آنهـا را بـدون توجـه بـه         نشانه .بيشتري دارد تأثير  افتان  

تنهـايي و بـدون    تكان دادن سر وقتي بـه همچنين . دنثير كمي دار  أكند، ت محتوا توليد مي  
. ثير را دارد  أ كمتـرين تـ    ،توجه به محتـوا باشـد و شـنونده حواسـش بـه صـحبت نباشـد                

. هـاي بـازخوردي اسـت     شـدت نـشانه   ر  گذار ب ثيرأاي نيز از عوامل ت     خصوصيات زبرزنجيره 
رود و يـا  ثير آن نيـز بـاالتر مـي   أهاي بازخوردي را بلندتر توليد كند، ت     وقتي شنونده نشانه  

    :دثير بيشتري دارأ ت،شودتر مي هاي بازخوردي طوالنيهنگامي كه مدت توليد نشانه
  .گهها هم زياد بيراه نمي ولي بعضي جا،و رد كردن ر فرويدةها نظريخيلي: الف
  .)كشيده( mm :ب

 ،هـاي بـازخوردي   ثير نـشانه  أ در ميزان ت   دخيل ايِ يكي ديگر از خصوصيات زبرزنجيره    
از » آره آره «بـه همـين صـورت       . ثير بيـشتري دارد   أت» mm«از  » mmm «.تكرار هجاست 

  :گونه نيست  موارد اينة  ولي در هم است،موثرتر» uh«ز ا» uhhuh«و » آره«
   ... بهت گفته بودم كه ديروز با مينا حرفم شده بهش گفتم كه:الف
   .آره آره: ب

 نيست، بلكـه    »آره« باالتري از    ةثرتر و با درج   ؤييد م أ به معني ت   »آره آره «در مثال باال    
بگويد كه زودتر به اصل مطلـب       خواسته درك خود را نشان دهد و به سخنگو          شنونده مي 

  . بپردازد
  سـوي  يـك   در .طيـف شـويم   يك  هاي بازخوردي قائل به     توانيم براي نشانه   مي  نهايتاً

مثل فقـط   (آيند  تنهايي در گفتار مي    كه به  قرار دارند    هاي بازخوردي عام  نشانهاين طيف،   
 نقش  كه صرفاً  گيرندجاي مي هاي بازخوردي مفهومي    نشانهآن   در وسط    ؛)تكان دادن سر  

كـه بـا    قـرار دارنـد     هاي بازخوردي    و در سوي ديگر آن نشانه      ؛كنندگوش دادن را ايفا مي    
 تكرار   و ت، بلندي  همراه با حاالت صور    و) ...ييد، تصديق، ارزيابي و   أمثل ت (مفاهيم مختلف   

  .شوندتوليد مي... وهجا، 
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  اي زنجيره خصوصيات زبر-4-5
ـ  .است ايزنجيرهخصوصيات زبر  ،عنيگذار در م  ثيرأيكي از عوامل ت     بـا   »بلـه  « مثـال  رايب

 ولي با آهنگ خيزان، تعجـب و يـا وضـوح را             ،ييد و موافقت است   أافتان به معني ت    آهنگ
اي متفاوت در بافتي به معنـي مخالفـت           با خصوصيات زبرزنجيره   »نه «ةواژ. دهدنشان مي 

   :رود و در بافت ديگر به معني تعجبكار مي به
  .وز مينا رو تو خيابون ديدم، گفت دكترا قبول شدهدير: الف
  !نه: ب

د نگذار ثير مي أ معني ت  راي ديگري نيز ب    خصوصيات زبرزنجيره  ،الوه بر آهنگ و تكيه    ع
تر ثير بيـش  أتكـرار هجـا كـه باعـث تـ         . پـردازيم ترين آنها مي   كه در اينجا به برخي از مهم      

 دادن هاي تمايل شنونده به گـوش شانه يكي از نواي  شود، يكي از خصوصيات زبرزنجيره    مي
 بلكـه   ،شودهجايي محدود نمي  دوهاي بازخوردي    به نشانه   تكرار هجا لزوماً   .استو سكوت   

نيـز منجـر    ) um-hm-mm مثلِ( ترهجايي يا بيش   هاي بازخوردي سه  ممكن است به نشانه   
همخـواني   مثل هم نيستند و ممكن است واكه يـا           شوند عيناً هجاهايي كه تكرار مي   . شود

  .  يكسان نيست نيز هجاهاة آهنگ و تكيه در هم.اضافه يا حذف شود
هاي بـازخوردي نيـز موضـع شـنونده را در           در هنگام تلفظ نشانه    و شدت صوت     بلندي

كنـد،   گفتاري را با اهميت و بلندي بيشتر بيان مـي          وقتي شنونده پاره  . دهدتعامل نشان مي  
 ف معـرّ  ،هاي بـازخوردي  مچنين مدت توليد نشانه   ه. دهدميزان اطمينان خود را نشان مي     

 ،هامتغير بودن اين مشخصهبه علّت . رفتن شنونده است ير گفتار بر شنونده و به فكر فروثأت
هاي مختلف   با آهنگ  »mm «جا براي مثال   در اين  .تواند قاطع باشد  نميبندي معنايي    دسته

  . است بررسي شده
1- mmه معني ارزيابي ب، با آهنگ خيزان و طوالني:   

  .ارزشه  زندگي  بيامروز تو خيابون تصادف شده بود، يكي قطع نخاع شد، واقعاً: الف
  .)طوالني، آهنگ خيزان (mm: ب

2- mm به معني ارزيابي،هنگ افتان و طوالنيآ با :  
   .گهراه نمي  رد كردن، ولي بعضي جاها زيادم بي فرويد روةها نظريخيلي: الف
  .)آهنگ افتان طوالني، (mm :ب

3- mmدادن  به معني گوش، با آهنگ افتان:   
   .خواي چي كار كني پيش به مامانت زنگ زدم، بهم گفتن كه ميةهفت: الف
  .mm: ب
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4- mmييدأ به معني ت، با آهنگ افتان:  
   .كردنرفتن، تصادف نميتر مي اگر اونا يواش: الف
  .mm: ب

5- mmبه معني تعجب، با آهنگ خيزان :  
   . رفته بودند مسافرتهامونهمسايهتو عيد يكي از : الف
  .mm: ب
  .كننشتر تصادف مي وسط شب با يه بچه: الف
  .)نبا آهنگ خيزا (mm :ب

6- mmبه معني درك و فهم،گ افتانن با آه :  
  . درك و فهم استةدهند نشانافتان باشد،  »mm« اگر آهنگ در سطر دوم مثال باال

7- mm معني وضوح به ،با آهنگ خيزان.  
8- mmبه معناي عام و بدون توجه به محتوا، با آهنگ افتان .   

 در  .دهنـد نشان مي هاي باال اهميت توجه به بافت و موقعيت و موضع شنونده را             مثال
طور كـه    همان. ثيرگذار است أاست، كه بر معني ت     ها حاالت صورت متفاوت بوده     مثال ةهم
هاي  هاي مكان توليد نشانه    گوينده نيز يكي از نشانه      زير و بمي در گفتار     ،يشتر اشاره شد  پ

 ، زبـاني ايـن تحقيـق      ة پيكـر  هـاي بـازخورديِ   شايان ذكر است كه نشانه    . بازخوردي است 
هـاي بـازخوردي معمـول      نـشانه . استهاي بازخوردي زبان فارسي     زيربخشي از كل نشانه   

  : براساس اين تحقيق به شرح زير استزبان فارسي 
، Oh  ،Vâ  ،?â،  آهـا ،  Eeهـا،   ،  واي،  Hmm،  آره بابا، نه بابـا    ،  حق با شماست  ،  درستهبله  ،  بله بله 
Mm،  Nn  ،    ،گي، شـايد،  چي مي خيلي خوب، متأسفم Huh  ،   ،ـي،     راسـت مـي    آره آرهگـي، آخ

 بله، جدي، همون، نه، دروغ ميگي، درسته، انـشاءاهللا، خوشـبختانه،             خوب، آره، ايول، واقعاً، جداً،    
كامالً، صددرصد، آفـرين، احـسنت، چـه جالـب، و همچنـين             ،  حتماً،   واقعاً ،، دقيقاً احتماالً، يقيناً 

  .   بر درخواست ايضاح و حدس و گمان تكرار بخشي از صحبت گوينده و كلماتي مبني
  

  گيرينتيجه -5
. انـد بررسي شـده  ثير  أ ت و درجة هاي بازخوردي از نظر صورت و معنا         حاضر نشانه  ةدر مقال 

 و بـه سـخنگو      دارنـد در گفتگوهـا    مهمـي   كوتاه نقش معنايي و كـاربردي       هاي  اين پاسخ 
هـاي  واقـع شـنونده بـا توليـد نـشانه         در. شـود د كه سخنانش چگونه درك مـي      نفهمان مي

هاي زبرزنجيري و   نشانه. دهدبه سخنان گوينده نشان مي      موضع خود را نسبت    ،بازخوردي
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در ايـن مقالـه   . گذارنـد ثير مـي أهـا تـ  ثير ايـن نـشانه  أحاالت صورت و بـدن در ميـزان تـ     
هاي بازخوردي كه با معنا مرتبط است نيـز بررسـي شـده و              زنجيري نشانه خصوصيات زبر 

  . استبندي صوري و معنايي ارائه شده تقسيم
هاي مشخصات آوايي، كاربرد جنسيتي، مكـان       توانند از جنبه  هاي بازخوردي مي  نشانه

هـا   در آموزش زبان دوم و مطالعات بـين فرهنـگ          شناسي، كاربرد آنها  كاربردوقوع آنها در    
  . بايد به آنها پرداخته شوديهاي بعدهشوند كه در پژنيز بررسي شو
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