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تحت ت ثیر جایگاه اجتماعی و ردرم ارتتررادی شرریترریتها باشررد ،روند ثابتی ندارند و
دستیوش عوامل دیگری ررار دارد.
واژگاان کلیدی :روابط ردرم ،تحلیل مکالمه ،مکانیسرررم نوبتگیری در گهتوگو ،رواعد
مشارکت زبانی ،کاربردشناسی.
 .1مقدمه

آرتور میلر( )2005-7375یکی از نمایشرنامه نویسان بزرگ آمریکایی است که آثارش عمدت ًا
بازتابی از مسراول سریاسی اجتماعی زمان خویش است .آثار او نمایانگر نابرابریهای اجتماعی
اسررت که ریشرره در ردرم نابرابر موجود در سرراختار جامعه دارد .با ت ثیرپذیری از جنگهای
جهانی و جو حاکم بر جامعة آمریکا بعد از جنگ ،شیتیتهای آثار آرتور میلر به دنبال هویت
خود در جرامعرهای هسرررتند که از نظر نویسرررنده هیزی به آنها ارزانی نکرده اسرررت .ا ل
شریتیتهایی که میلر خلق کرده است مانند همانهایی که در مرگ فروشنده میبینیم ،بین دو
ایت گرفتار آمدهاند :فشررار جامعه که ریشرره در تهکرام و معیارهای ایدهآلیسررتی زمان دارد و
روابط خانوادگی .میلر از دسرته نویسرندگانی شناخته شدهای است که« همگی ،سرنوشت انسان
را در خانواده و یا در جامعه بررسری میکنند و عمدتاً بر تعادل بین رشررد شیتی و مسلولیت
پذیری نسربت به گروه و جم تمرکز میکنند(ونسپانکرن .)63 :7334 ،7به عنوان یک نویسندة
پرکار او هند نمایشرنامه ،مقاله وحتی یک رمان را به رشته تحریر در آورده است  ،با وجود این
او را همیشه با تراژدی معروفش مرگ فروشنده یاد میکنند.
نقحه عحف کاری آرتور میلر ،مرگ فروشنده( ،)7343زندگی یک خانواده معمولی آمریکایی
را به تتررویر میکشررد که در آن ویلی به همراه همسرررش لیندا و دو پسرررشرران بیف 2و هپی

9

زندگی میکنند .در این نمایش ،میلر سرقو شریتیت اصلی،ویلی را به تتویر میکشد که در
دام جامعهای گرفتار آمده اسررت که مسررحور توهم رویای آمریکایی اسررت و همه هیز در آن
جامعه تحتالشرعا آن درآمده اسرت .ویلی یک انسان معمولی است که روابط نامحلو

او با
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خانوادهاش که در اثر ناتوانی او در انجام نقش خود به عنوان پدر خانواده حاصرل شد ،سرانجام
به خودکشی مگین او در پایان اثر میانجامد.
تلاش ویلی در این راسرتا که پسران خود را در رال

تتویر خود ببیند نه تنها یک شکست

نبود ،بلکه به موفقیت منجر شررد .آنها دریقا شرربیه ویلی هسررتند .آنها در وار دو جنبه از یک
شریتریت را نشران میدهند ،شراید هپی بیشتر ویژگیهای مادر خود را به ارث برده است اما
هردوی آنها نقایص اخلاری پدر را به ارث بردهاند .آنها هیچ کاری را درسررت انجام نمیدهند
(فیلد.)24:7312 ،7

محققان بسرریاری به دلیل شررهرم و اهمیت این اثر ،آن را مورد بررسرری ررار دادند که در
پیشرررینرة تحقیق بره بیشررری از آنها اشررراره خواهد شرررد .با این حال در این میان محالعام
سربکشرناسری و زبانی سرهم کمی را به خود اختتاا دادند .در گذشته سبک شناسان بر این
باور بودند که راه مشیتی برای محالعة متون نمایشی وجود ندارد .آنها ترجی میدادند که بر
روی متون کوتاهتر مثل رحعهای از یک شرررعر کار کنند(جهریز و مکاینتایر .)270 ،2اما با ورود
علم کاربردشرناسری ،خیلی از باورها در این رابحه تیییر کردس سبکشناسان تیییر عقیده دادند و
به این باور رسیدند که متون نمایشی نیز میتوانند هستة اصلی یک محالعة سبکشناسی عینی و
دریق باشرند (بوسه .)705 :2077 ،9در نتیجه از آنجایی که این نحله از پژوهش متون نمایشی از
جان

منتقدان کمتر مورد توجه ررار گرفته اسررت ،انجام هنین محالعهای ضررروری و مهم بهنظر

میرسررد .مرگ فروشررنده نیزانتیا

خوبی اسررت تا از آن طریق روابط ردرم نهادینه شررده در

فرامتن اثر و انعکاس آن در متن ،مورد بررسی ررار گیرد.
 .2پیشینه تحقیق

تا امروز ،محالعاتی که این اثر را مورد بحث ررار دادهاند ،شررامل حوزههای میتلهی از جمله
موارد زیر شرده اند :مهاهیم ایدوولوژیک ،مشرکلام ارتترادی ،خوانش مارکسیستی اثر ،جادوی
کار و شررریل و ناامیدی از رویای آمریکایی.از این دسرررت میتوان به این موارد اشررراره کرد:
«سرروسرریالیسررت ضررد اجتماعی :خوانش انتقادی اثر مرگ فروشررنده آرتور میلر»(امامی:2077 ،
1. Field
2. Jeffries and McIntyre
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«،)951-959راز هیسرت ویلی لومن به عنوان یک دسرتگاه آرزو و خواستن»(بابکُک:7332 ،7
« ،)19-53مرگ فروشررنده و رهبری آمریکا :زندگی از هنر تقلید میکند»(شرراکلی-43 :7334 ،2
 )56و« مرگ فروشنده :رل و رم و ملالتهای آن»(ناویک.)701-31:2009 ،9
اکثر این محالعام به بررسرری شرریترریت ویلی و مشررکلام روحی و روانی او پرداختهاند.
مباحث زبانشرناختی اثر نیز تا حدی مورد توجه محققان پیشرین ررار گرفته است .از میان آنها
به هند مورد که به محالعة حاضر مربو هستند اشاره میشود« .استهاده شاعرانة میلر از حروف
انگلیسررری در نمایش مرگ فروشرررنده» (آردولینو« ،)721-720 :7331،4گهتمان کاپیتالیسرررم و
فردگرایی :بررسی اجتماعی اثر مرگ فروشنده آرتور میلر» (اسواتی ،)1-7 :2079 ،5در این مقاله
نویسرنده با اسرتهاده از سراختار گهتوگوها به بررسی اثر میپردازد .در مقالهای دیگر« ،خیال و
وارعیت :ریتم نمایشری در اثر مرگ فروشنده» هیدومی« )7331(6ساختار ریتمیک» ( )751اثر را
در سره سرح شریتریتپردازی ،شراخة نمادین و طرح مورد بررسری ررار داده است« .مرگ
فروشنده محالعهای بر تولید گهتمانیِ هویت فروشندگان» (وهانی )264-243 :2006 ،1مقالهای
دیگر اسرت که در آن نویسرنده با استهاده از نظریة تهاومِ ایرگیری 1به بررسی «روابط وهویت»
( )243اجتمراعی میپردازد .مقرالة نامبرده عمدتاً به محالعه تیییر هویت در میان فروشرررندگان
میپردازد و در بررسی خود برخی ویژگیهای زبانی را بهکار میگیرد.
اگر هه که مقالام نام برده در بیش بالا بهطور جزیی مسرراول سرربکشررناسی را در کارهای
خود مورد بررسررری ررار دادهانرد امراهیچ کدام از آنها به طور جام به بررسررری عینی متن با
بهکارگیری رویکردهای سربکشناسی نپرداختهاند .از آنجا که ماهیت اثر نمایشی بر پایة مکالمه
اسرتوار اسررت ،تحلیل گهتوگو انتیا

مناسربی به نظر میرسررد تا به وسرریلة آن پسزمینههای

ایدوولوژیک که در ویژگیهای زبانی نمود خارجی پیدا میکنند مورد ردیابی ررار گیرند .تمرکز
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اصرلی پژوهش حاضرر بر گزیدهای از اثر مرگ فروشنده است که بسیار بار ایدوولوژیک دارد و
به این علت میتواند با استهاده از زیرشاخههای تحلیل مکالمه مورد بررسی ررار گیرد.
 .3روششناسی

مبحث تحلیل مکالمه ریشرره در کارهای امانوول شررگلف ،)7361(7هاروی سررا  )7312(2و
جهرسون )7314( 9دارد .تحلیل مکالمه ،الباً به بررسی استهاده زبان در حین مکالمه میپردازد«:
تحلیل مکالمه به عنوان یک شیوة نظری و تجربی در سراسر جهان شناخته شده است که محور
اصرلی آن در عینی مساول اجتماعی و تحلیل مکالمه است» (سیندل و استیورز.)77 :2079 ،4
تحلیل مکالمه از بسرریاری از علوم اجتماعی مانند فلسررهه ،جامعهشررناسرری ،مردم شررناسرری و
زبانشناسی برای محالعة زبان مورد استهادة گوینده و میاط
دسررتة محالعام بینارشررتهای ررار گیرد .انتیا

در یک مکالمه بهره میگیرد و در

نام تحلیل مکالمه از باور پیشگامان این عرصرره

مبتنی بر تحلیرل « مکرالمرهی طبیعی روزمره» میآید .به عقیدة پیشگامان این عرصررره مکالمه
طبیعی روزمره یک حوزة منحترررر به فرد اسرررت که مشرررارکان آن برای آنکه فهمیده شررروند
نوبتگیریهای خود را سرازماندهی میکنند .این شیوه همچنین در متون نمایشی با زیرساخت
مکالمه و یا ساختار نوبتگیری در مکالمه رابل استهاده است(لمبرو.)791-796 :2074 ،5
همانطور که اشراره شد ،بر اساس گهتههای جهریز و مکاینتایر (،)2070در گذشته بسیاری
از سربکشرناسران برای بررسری سبکی شعر را انتیا

می کردند .احتمالا این انتیا

به خاطر

طول این آثرار بود :شرررعر کوتراهتر اسرررت و به راحتی میتوان آن را مدیریت کرد .اما با ورود
کاربردشرناسی در سالهای  7310و  ، 7310محالعة سبکشناسی آثار منثور با لایههای هندگانه
گهتمانی ممکن شرد .به این طریق ،در ختروا بررسی متون نمایشی ،سبکشناسان از تحلیل
مکالمه بهره برده و از آن در تحلیل و بررسرری مکالمه اسررتهاده کردهاند .نکته کلیدی در تحلیل
مکالمه ،مههوم نوبت و نظام نوبتگیری اسررت که طبق آن هر کدام از گویندگان حق صررحبت
دارند .با وجود این  ،تحلیل مکالمه تنها به بررسرری فرآیند تولید بحث نمیپردازد ،بلکه بر روی
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محالعة ماهیت تعاملی نوبت در مکالمه متمرکز می شرود .واضر است که در این مبحث عناصر
فرامتنی برای بررسری یک متن بسریار ضرروری به نظر میرسد .به علاوه ،مهاهیمی مانند معنای
ضرمنی7در این رسرمت محرح میشود .این بدین معناست که گاهی اورام معنای یک جمله به
سرادگی از «عناصرر ساختاری» (جهریز و مکاینتایر  )705 :2070،آن بهدست نمیآید ،بلکه از
کاربرد منحتررربهفرد آن جمله در بافتی خاا حاصررل میشررود(جهریز و مکاینتایر:2070 ،
.)770-700
طبق گهترة میک ُشررررم ،)7336(2علیر م تهاوم بسررریارِ بین مکالمهی طبیعی روزمره و
نمایشرررنامه ،شرررباهتهای زیادی بین این دو وجود دارد .این شرررباهتها امکان بررسررری متن
نمایشرررنامه را با همان راهکارهایی که برای تحلیل مکالمهی طبیعی روزمره بهکار میرودممکن
میسازد.از این اشتراکام میتوان به این موارد اشاره کرد :الگوی نوبت گیری در مکالمه ،اجرای
کنش گهتاری ،فرضریههای وابسرته به فرامتن ،معنای ضمنی آنچه اددا شده است وتهاوم موجود
بین آنچه که گهته میشرود و مقترود مورد نظر گوینده(شُرم .)717-713 :7336،به علاوه ،در
مقالهای دیگر با نام «از متن نمایشرری تا اجرای نمایش»(ُ ،)2002شرررم مسررللة اسررتقلال متن
نمایشرنامه از اجرای آن را بیان میکند .با معرفی لیستی شامل هشت مورد ،او منحق خود را در
زمینة کهایت متن نمایشرنامه در جایگاه خودتوجیه میکند .او اینگونه اسررتدلال میکند که متون
نمایشری نشرانهای بسیاری در خود دارند و خوانندگان میتوانند با خوانشی ساده کاملا متوجه
مهاهیم آن شروند .او به وسریلة تحلیل سربکشناسی متن نمایشنامه نشان میدهد که با تحلیل و
بررسی دریق متن ،خوانندگان به در درست و بهتری از نمایشنامه میرسند(شُرم.)6 :2002 ،
در حالیکه ُشرررم هیچگاه ضرررورم رفتن به سررالن نمایش را رد نکرده ،همواره وابسررتگی و
محدود کردن فهم متون نمایشی به اجرا و سالن نمایش را تکدی

کرده است.به نظر او ،اجرای

هر متن نمایشری برابر اسرت با متن به علاوة تهسیر آن متن ،از این رو هر تولید نمایشی با دیگر
تولیدام به سرب

تهسیر متهاوتی که کارگردان های میتلف دارند فرق دارد .در نهایت او اظهار

میدارد که متون نمایشرری در جای خود هنان نی هسررتند که زمینههای فهم و تهسرریر کامل را
برای خوانندگان اثر فراهم میکنند(همان.)3-1 :
1. Conversational Implicature
2. Mick Short
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این مقاله بر اسراس اصرول تحلیل مکالمه در دو شاخة نوبتگیری و رواعد مشارکت زبانی
داده شده است .در نوبت گیری مکالمه ،محالعة حاضر از الگوی معرفی شده توسط میک

ترتی

شُرم( )7336و مجموعه سؤالاتش بهره می بردس این سوالام در نهایت منجر به شناسایی روابط
ردرم بین گویندگان در مکالمه میانجامد .هدف اصرررلی ُشررررم بررسررری روابط ردرم بین
شریترریتهای اثر و هگونگی ظهور و بروز آن در اسررتهادههای زبانی آنهاسررتس به طور مثال
هگونه روابط ردرم بر تعداد نوبتگیری و طول نوبتها ت ثیر میگذارد ،هه کسررری مکالمه را
شرررو میکند ،هه کسرری حرف دیگری را رح میکند،کدام یک از طرفین مکالمه بیشررتر مورد
احترام ررار میگیرد( ُشرررم .)270-205 :7336 ،در بیش رواعد مشررارکت زبانی ،محالعة پیش
رو از مدل گرایس با در نظر گرفتن رواعد پیشرررنهادی او بهره میبرد .او ههار راعده با نامهای
راعدة کیهیت ،مقدار،موضوعیت و نحوة بیان را معرفی میکند(گرایس.)51-47 :7315 ،7
در این راسرررترا ،محالعة پیش رو در ادامه با بهرهگیری از روشهای معرفی شرررده توسرررط
سربکشرناسران به نقد و تحلیل متنی ادبی می پردازد .این بررسرری با هدف دسررترسی به روابط
ردرم نهادینه در دیالوگهای نمایش مرگ فروشنده آرتور میلر صورم میگیرد.
 .4بحث و بررسی

در این بیش ،گزیدهای( )7از متن انتیا

شررده اسررت که به لحاد ایدوولوژیک بسرریار رابل

توجه استس در این مکالمه ویلی و رویس اش هوارد که از دو طبقه میتلف جامعه هستند ،باهم
صرحبت میکنند .این متن گزیدهای از نمایش است که در آن ویلی خسته از پنجاه سال فعالیت
و کار فروشرندگی به سرراه هوارد رفته و تقاضرای مورعیت شیلی بهتری دارد .هوارد با سی و
اندی سرال از ویلیِ شرترت سراله شیتیت ردرممندتری دارد .با به کارگیری تحلیل مکالمه،
مقالة حاضرررر بر آن اسرررت تا از طریق بررسررری عینی و نظاممند ،یک بازخوانی مجدد از متن
نمایشررنامه داشررته باشررد .در نهایت هدف این بررسرری اراوة بینشرری جدید به روابط ردرم بین
مشرررارکان در مکالمهها به خوانندگان اسرررت .برای این کار دو زیرمجموعه از تحلیل مکالمه
انتیا

شررده اسررت :در رلمرو تحلیل گهتمان تمرکز این پژوهش بر مکانیسررم نوبتگیری در

1. Grice
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مکالمه اسررت و در رلمرو کاربردشررناسرری بر رواعد مشررارکت زبانی .با تکیه بر دو شرریوة کمی
وکیهی تهسیر ،تیییرام روابط ردرم در این گزیده بررسی میشود.
 .1 .4تحلیل گفتمان

با اراوة تحلیلی کمّی برای نوبتهای یک مکالمهُ ،شرررم ( )7336راه نوینی را برای تهسرریر
روابط رردرم بین گوینرده و میراطر

معرفی میکنرد .اگر محققان بر گزیدهای از اثر متمرکز

شرروند ،ویژگیهای کمّی نوبتگیریها حقایق زیادی را در خترروا روابط فرامتنی مشررارکان
برای خواننده آشکار میسازد(شُرم.)941-941 :2074 ،شُرم مجموعهای از سوالام را معرفی
میکنرد که با جوا

دادن به آنها،او مشرررارکان در مکالمه را به دوگروه ردرتمند و ضرررعیف

دسرتهبندی میکند .بر اسراس ُشررم ( )275-735 :7336ورتی مکالمهیی با حضور بیش از دو
گوینرده صرررورم میگیرد ،در شررررایط عرادی و یکسررران اینطور انتظرار میرود کره تعررداد
نوبتگیریها بین آنها تقریباً یکسرران باشررد ،اما در شرررایحی که روابط ردرم بین گویندگان
حکمفرماسرت ،این تعادل رعایت نمیشودس در یک مکالمهی دونهره تعداد نوبتگیریها کمک
هندانی به بررسرری متن و در روابط ردرم بین آنها نمیکند ،با وجود این عوامل برجسررتة
دیگری وجود دارد کره تیییرام آن میتواند به هنین محالعهای کمک کند .تعداد کلماتی که هر
گوینرده اسرررتهراده میکنرد و بلنردی یرا کوتاهی نوبتها نسررربت به همدیگر یکی از راههای
آشرکارسرازی روابط ردرم در یک مکالمه اسرت .به علاوه ،اینکه هه کسرری مکالمه را شرو
میکند و هه کسی آن را با پاسخ دادن ادامه میدهد نیز بسیار مهم است .گویندهای که بیشترین
تعداد آمار در شرررو کردن مکالمهها را دارد به نظر میرسررد شرریترری اسررت که از امتیازام
بیشرتری برخوردار اسرت و نسربت به دیگر میاطبان محترمتر شمرده میشود( .)2حذف و رح
کلام از موارد دیگری اسررت که نشرراندهندة روابط ردرم بین مشررارکان اسررت .در مکالمام،
گویندهای که موضو بحث را کنترل میکند و نوبتگیریها را در کلام مدیریت میکند شیص
مهمتری به نظر میرسد(به جدول شماره  2در ضمیمة مقاله مراجعه شود).
در این گزیده خوانندگان با دو شریتریت اصلی روبرو هستندس ویلی و هوارد که حضور و
نوبتگیری هایشران بسریار مهم است .همچنین در این گزیده ،صداهایی از دختر ،پسر و همسر
هوارد میشرنویم که اگر هه موضو بحث این محالعه نیستند ،اما از آنجایی که هوارد از صدای
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آنها اسرتهاده میکند ،کلمام و نوبتگیری این شریتیتها برای هوارد درنظر گرفته میشود.
از آنجایی که در این مکالمه دو گوینده صرررحبت میکنند ،تعداد نوبتگیریها کمک هندانی به
محاسربام نمیکند ،اما تعداد کلماتی که هریک از گویندگان اسرتهاده میکنند رابل توجه است.
در این گزیده ،به طور متوسط هوارد در هر نوبت  70/4کلمه صحبت کرده است و ویلی در هر
نوبت  1/1کلمه .در مجمو نوبتها حضررور هوارد با  406کلمه بر حضررور ویلی با  251کلمه
ال

اسرت .در این گزیده ،ویلی به دفتر هوارد میآید تا درخواسرت ارتقا شیلی خود را بیان

کند ،اما بیشرتر بحث آنها مربو به ضبط صوتی است که هوارد بهتازگی خریده است .اگر کل
این گزیده به دو بیش کلی تقسریم شرود ،بیش اول مربو به نوبتهای  7تا  42است که در
آن ،بحث حول محور ضرربط صرروم هوارد میهرخد و بیش دوم مربو به نوبتگیری  49تا
 61است که در آن راج به موضو شیلی ویلی صحبت میکنند.
از مجمو نوبتها %67/1 ،به موضرو ضبط صوم اختتاا دارد .در  42نوبت اول ویلی
تنها  35کلمه صرررحبت میکند ،در حالی که هوارد با  230کلمه بسررریار فراتر از ویلی میرود.
موضرو مورد بحث هوارد  ،ضبط صوم ،ویلی را ناهار میکند که طرح موضو خویش را به
تعویق بیاندازد .هر بار که ویلی سرعی میکند موضرو کار را به میان آورد ،هوارد با برگشتن به
موضو مورد بحث خود مسیر نوبتگیری ویلی را تیییر میدهد .هرمان )22 ،2002( 7میگوید:
«][...پرش از نوبرت زمرانی اتهاق میافتد که یک گوینده به سرررمت د د ة گویندة دیگر پیش
نمیرود ،بلکه به سرمت موضوعی که خود از پیش به میان آورده است حرکت میکندس این کار
با تیییر مسریر نوبت طرف مقابل صرورم میگیرد» .با تیییر مسیر موضو مورد بحث به سمت
ضربط صوم ،هوارد طولانی ترین نوبت را در اختیار داردس  46کلمه در نوبت شماره  95که در
آن از ضرربط صرروم خویش تعریف میکند .در سررمت دیگر ،کوتاهترین نوبت متعلق به ویلی
اسرتس  7کلمه در نوبت شرماره 44که در آن ویلی سعی دارد بحث مورد نظر خود را بیان کند،
اما هوارد حرف او را رح میکند(به جدول شررماره  7مراجعه شررود) .برخلاف رابحة کارفرما و
کارمند که بین ویلی و هوارد برررار اسرررت ،ویلی هیچگاه هوارد را با کلماتی که نشررراندهنده
فاصررلة اجتماعی این دو شرریترریت باشررد ،مورد خحا
کوهکش مورد خحرا

ررار نمیدهد .او تنها هوارد را با نام

ررار میدهد .در طرف مقابل ،هوارد هم با ویلی هنان رفتار نمیکند که
1. Herman
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یرک رویس برا کرارمنردش.رابحة ردرتی که از کارفرما و کارمند انتظار میرود ،در بسررریاری از
بیشهای این گزیده بین این دو شریص مشراهده نمیشود .این به خاطر رابحة نزدیک آشنایی
بین این دو شرریص اسرررت :آن دو سرررالیان درازی اسرررت که با هم در ارتباطند و همدیگر را
میشرناسندس پیشینة این رابحه به جایی میرسد که در یکی از نوبتها ویلی خاطرهای از روز به
دنیا آمدن هوارد برای او می گوید .با وجود این  ،در نهایت زمانی که هوارد از اصررررار ویلی بر
مبنای مورعیت شریلی خود عترربانی میشرود ،برای نیسررتین بار از کلمة متهاوتی برای خحا
دادن ویلی اسرررتهراده میکند،او ویلی را «بچه» خحا

میکند .از آنجایی که هوارد رویس ویلی

اسرت وشریص ردرتمندتری نسربت به اوست ،میتواند آزادانه نظر و نگرش خود را نسبت به
ویلی تیییر دهد و برای اینکار هرگز بازخواسرررت نمیشرررود .اگرهه ویلی برای خحا

کردن

هوارد از تعبیری اسرتهاده نمیکند که مسرتقیما نشرانگر فاصلة اجتماعی بین آن دو باشد ،اما در
عین حال با بیان یر مسرتقیم درخواسرت خود سرعی دارد تا جایی که میشود مؤدبانه صحبت
کند .ورتی هوارد از او میپرسررد که آیا نباید الان در بوسررتون 7باشررد ،ویلی در نهایت به جای
پاسررخ مسررتقیم میگوید «راسررتش من متوجه شرردم که دیگه نباید سررهر کنم» (میلر:7935 ،
.)705سرین ویلی عکسالعمل خاصری از سمت هوارد را به دنبال نداردس باوجود اشارة ویلی ،
او هیزی را در مورد ویلی و شرررایط کاریاش به خاطر نمیآورد .پس از آن ویلی برای متقاعد
کردن هوارد بار دیگر سرعی در یادآوری خاطرام سالهای دور با هوارد وحتی با پدرش داردس
خاطرام مشتر برای ویلی راهی است تا از طریق آن احساسام هوارد را برانگیزد و در نتیجه
او را وادار بره پرذیرش درخواسرررتش کند .همانحور که در بالا اشررراره شرررد ،ویلی برای بیان
درخواسررت تثبیت مورعیت شرریلی خود سررراه هوارد آمد ،اما هوارد مدام نگرانیهای ویلی را
نادیده میگیرد و آنها خیلی دیر به موضررو اصررلی میپردازندس در نوبت  .49ربل از این ،بارها
ویلی سرررعی میکند که در رابحه با موضرررو کارش صرررحبت کند ،اما هوارد با بیتوجهی به
اوموضرررو را عوی میکند .در وار هوارد مسرررتقیما بحث را کنترل میکند و به ویلی اجازه
نمیدهد که صحبت کند ،بلکه با بیتوجهی به او ،هر ورت که بیواهد موضو را تیییر میدهد.
در هنرد نوبت از جمله نوبتهای  99 ،79 ،1 ،9ویلی میخواهد درخواسرررتش را بیان کند اما
هوارد ( در جوا

در نوبرتهرای  )94 ،1،74 ،4این اجرازه را به او نمیدهد و هر بار با نادیده
1. Boston
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حرف زدن او را ناتمام میگذارد .بعد از نوبت  ،42ورتی

ویلی سرررانجام موفق به شرررو صررحبت در مورد درخواسررت خود میشررود ،مکالمهی آنها
جهتگیری متهاوتی پیدا میکند .ویلی برخورد جدیتری نسربت به هوارد و درخواستش نشان
میدهد .در اینجا شراید خوانندگان اثر با رابحة ردرتی روبرو میشروند که از نیست انتظارش
را داشرررتند .هوارد رابحة نزدیک خویش با ویلی را بهکلی از یاد میبرد و ورتی که در نوبت 61
ویلی با ناامیدی سعی دارد پلی به گذشته بزند تا از این طریق هوارد را بر سرمهر بیاورد ،هوارد
خرار از این دایره و بسررریرار جدی به او پاسرررخ میدهد که «تو باس ربول کنی که تجارم،
تجارته» (همان .)706 :این کلمام نه تنها طنین انداز رابحة صمیمی و نزدیک بین ویلی و هوارد
نیسررت ،بلکه خیلی رسررمی و جدی به نظر میرسررد .ربل از نوبت شررماره  ،49برخلاف رابحة
ردرم بین کارفرما وکارمند هوارد هنان صررمیمیت ونزدیکی با ویلی از خود نشرران میدهد که
ویلی هرگز تتررورش را هم نمیکند که درخواسررتش از سرروی هوارد به این شررکل رد شررود.
اگرهره با درنظر گرفتن روند مکالمهی این دو شررریص از نظر نوبتگیریها و مدیریت بحث
همه هیز برتری و ال

بودن هوارد در مکالمه را نشران میدهد ،اما با این حال شکست ویلی

در متقراعرد کردن هوارد در ربول تثبیرت مورعیرت شررریلیاش برای خواننده اثر رابل پیشبینی
نیستس و این تنها بهخاطر رابحة روی وصمیمی خانوادگی ایندو فرد است که از ابتدای اثر و در
این گزیده نشان داده شده است.
جدول -1بررسی مکالمه (نوبت) ویلی و هوارد

1

هوارد

ویلی

موضوع مکالمه (درصد)

تعداد کلمات

406

251

−

متوسط کلمات در هر نوبت

70/4

1/1

−

کلمات مربوط به موضوع «ضبط صوت»

(230تا نوبت )42

(35تا نوبت )42

%11/7

کلمات مربوط به موضوع

 (776از نوبت 49تا

(762از نوبت

«شغل»

)61

49تا )61

%33/3

 .7نسبت تمامی آمار اراوه شده با متن انگلیسی برابری میکندس بدین صورم که برای مثال در هر دو فرم یعنی متن زبان اصلی
و ترجمه تعداد کلمام هوارد از ویلی بیشتر است و یا تعداد کلمام مربو به موضو ضبط صوم و شیل .با توجه به
تناس

مذکور ،امکان اراوه هنین آماری و بررسی متن نمایشنامه از روی متن ترجمهشده برای محققان فراهم است.
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مجلة زبانشناسی و گویشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد
 .2 .4کاربردشناسی و قواعد اصل مشارکت گرایس

پُرل گرایس( )51-47 :7315نظریاتی در مورد رواعد مشرررارکت زبانی معرفی میکندس طبق
نظریام او لازمة یک مکالمهی عادی این اسرت که این رواعد در آن رعایت شود .او این رواعد
را برا نرامهای راعده کیهیت ،مقدار  ،موضررروعیت و نحوة بیان معرفی میکند( .)9در هر مکالمه
هنین انتظار میرود که از جان

گویندگان این رواعد رعایت شرررود ،اما این رواعد بنا به دلایل

متعددی در مکالمهها توسرط گویندگان نق

میشود .به دنبال نق

از جملام در یک بافت خاا حاصررل میشررود .گرایس نق

رواعد مشررارکت زبانی را در

 ،7تیحی زبانی ،2برخورد زبانی 9و اجتنا

گروههرای زیر دسرررتهبندی میکند :نق
مورد نق

این رواعد ،معانی جدیدی
کردن .4در

 ،گویندگان آشکارا رواعد را رعایت نمیکنند و شنوندگان نیز آگاه به این امر هستند.

در نقحة مقابل ،در تیلف زبانی گویندگان عمدا رواعد را رعایت نمیکنند اما سررعی دارند آن را
از هشرم شرنونده پنهان کنند .مشرارکان یک مکالمه زمانی با برخورد زبانی مواجه میشوند که
رواعد مشرارکت بهطور یرعمدی و بنا بر دلایل فرامتنی رعایت نمیشود .روابط ردرم موجود
بین طرفین مکالمه میتواند یکی از این عوامل باشررد .در این موارد ،گویندگان ناخودآگاه رواعد
مشررارکت را نادیده میگیرند .اجتنا
میکنند از جوا

کردن اشرراره به مواردی دارد که در آن گویندگان سررعی

دادن به طرف مکالمه طهره بروند .در این شررایط ممکن اسرت شیص سوال

فرد را با سرروال دیگری پاسررخ دهد و یا با اسررتهاده از روشهای میتلف از اطلاعام دادن به
شیص مقابل جلوگیری کند(گرایس.)51-47 :7315 ،
در گزیردة انتیابی این مقاله ،رواعد گرایس و رعایت یا نق

آن از اهمیت بالایی برخوردار

اسرت .در این بیش تمرکز اصلی بحث را بر کاربردشناسی و رواعد گرایس ررار میدهیم .طبق
آنهه در بیش بالا گهته شرد ،در حالت کلی ،رواعد زبا نی گاه عمد ًا و گاه سررهو ًا شررکسته و یا
نادیده گرفته میشوند .از ابتدای مکالمه در این گزیده بنا به دلایل متعددی بارها رواعد مشارکت
بیشرتر از سوی هوارد نادیده گرفته شده است .در نوبت  5ویلی از هوارد راج به ضبط صوم
سرروال میکند و در نوبت  6هوارد با نق

راعده مقدار با توضرری اضرررافهای جوا

ویلی را

1. Flouting
2. Violating
3. Facing clash or infringing
4. Opting out

سال دهم
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میدهد .بر اسراس راعده مقدار در این جمله جوا ِ سروالِ ویلی میتوانست تنها دو کلمه باشد
«ضربط صروم» اما هوارد با سروالی یرضروری جوا
(میلر .)702 :7935 ،از طرف دیگر به دلیل اطنا

ویلی را میدهد « :مگه تا حالا ندیدی»

در پاسررخگویی ،هوارد راعده نحوة بیان را نیز

نادیده گرفته اسرت .این شرکسرتن رواعد و نادیده گرفتن آن نشران از آن دارد که ویلی در سن
س ویلی
شتت سالگی تجربه استهاده از تکنولوژی را به اندازه هوارد ندارد .هوارد به عنوان روی ِ
با آخرین تکنولوژی روز آشررناسررت ،این در حالی اسررت که ویلی به همان رادیوی ردیمی در
ماشرینش که حتی آن را روشن هم نمیکند بسنده میکند .از این نوبت به بعد،ویلی بارها سعی
میکند راج به مسرللة کاری صرحبت کند اما هوارد هر بار با شکستن رواعد مشارکت ویلی را
نادیده میگیرد .در نوبت ههت ویلی میپرسد که آیا میتواند با هوارد دریقهای صحبت کند ،اما
هوارد با شرکسرتن رواعد مقدار و موضوعیت دوباره در مورد ضبط صوم توضی میدهد .این
مورد تا نوبتهای  79و  74ادامه پیدا میکندس جایی که هوارد با نق

رواعد مقدار ،موضوعیت

و نحوة بیرران حرف ویلی را رح میکنررد و صررردای دخترش را برای او پیش میکنررد .در
نوبتهای  1و  1هر دو شریتیت یعنی ویلی وهوارد با گذر از موضو موردبحث همدیگر را
نادیده میگیرند .در ابتدا ویلی که مشرتاق اسرت راج به موضرو کار خود صحبت کند ،سعی
میکند حرف هوارد راج به ضرربط صرروم را ناتمام بگذارد .همانطور که بررسرریها در بیش
تحلیل گهتمان نیز نشران داد ،شرناخت طولانیمدم خانوادگی این دو شرریتیت تا حدودی به
ویلی آزادی برخورد برا رویساش را میدهرد و در بیشهای زیادی از مکالمه ،ویلی طوری با
هوارد برخورد نمیکند که از یک کارمند در مقابل کارفرمایش انتظار میرود .سپس هوارد ویلی
را نادیده میگیرد و مدام در ختروا ضبط صوم خود توضی میدهد .این امر را میتوان بر
اسرررراس تهسررریر وِبر از تعریف مههوم « هویررتهررای مورعیتی »7کرره توسرررط وسررررت و
زیمرمن)7315(2بیان شررده اسررت،توجیه کرد « .هویت مورعیتی به جایگاهای اجتماعی خاا
مربو میشرودس این هویتها داومی نیسرتند مانند رابحة اسرتاد ودانشجو» (وبر.)774 :2002 ،9
ردرتی که هوارد به پشتوانة شرایط اجتماعی و مورعیت مالی خود نسبت به ویلی دارد به او این

1. Situated identities
2. West and Zimmerman
3. Weber
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اجازه را میدهد که آزادانه با ویلی برخورد کند .در نتیجه برخلاف رابحة نزدیک خانوادگی این
دو شررریص ،هوارد بهطور ناخودآگاه به کرام این حق را برای خود راول میشرررود که حرف
ویلی را رح کندس برای هوارد موضو ضبط صوم از نگرانیهای ویلی مهمتر است.
در نوبت  76ویلی هوارد را تحسررین میکند« ،صرردام خیلی خوبه» (میلر ،)709 :7935 ،اما
این جملة تحسینآمیز به هشم هوارد نمیآید و او حتی جوا

ویلی را هم نمیدهد و در ادامه

در نوبت  71اینگونه بحث را دوباره به سرمت ضربط صوم میبرد « ،حالا اینو گوش کن ،این
صردای پسررمه» (همان .)709:در تتویری مشابه در نوبتهای  29و  24هوارد بار دیگر حرف
ویلی را در حالتی که از پسرش تمجید میکند ،رح می کند .گویی هوارد از کلام ویلی خسته و
عتربی میشرود و از او خواهش میکند که سراکت شود« .هیس ،تورو خدا حرف نزن»(همان:
 .)702رح کلام بعدی در نوبتهای  29و  24به همین دلیل مشررابه اتهاق میافتد .رح کلامهای
متعدد از سررمت هوارد که در نتیجه آن ویلی در هر نوبتش نمیتواند بیش از پنج یا شررش کلمه
صرحبت کند ،نشران از ال

بودن حضور و کلام هوارد دست کم در این بیش از مکالمةشان

اسررت .از آنجایی که ویلی برای بیان درخواسررت خود نزد هوارد میآید ،میاطبان این اثر و یا
بینندگان آن تور سراختار درخواست/پاسخ را از این گزیده دارند ،اما تا این نقحه مکالمهی این
دوشریص یک شریتیت محوری و ال

دارد وآن هوارد است .در نوبت  99ویلی بار دیگر

از هوارد میخواهد که با او راج به موضرروعی صررحبت کندس اما هوارد باز هم با بی توجهی به
او حرفش را رح میکند و به موضو خود برمیگردد .در نوبت  93ویلی رواعد مقدار و نحوة
بیان را نق

میکند .ورتی هوارد دربارة رادیو در ماشرینش از او سوال میپرسد ،ویلی به جای

اینکه در یک کلمة بله یا خیر جوا

هوارد را بدهد ،با اراوة اطلاعام اضرررافه اینگونه پاسرررخ

هوارد را میدهد« :داره ،اما کی به فکر بازکردن رادیو میافته!»(همان .)705 :در وار  ،با اسررتهاده
از این کلمام ویلی نگرانی و خسررتگی خود از کار سرریت و زیاد را نشرران میدهد .او آنقدر
خسته است که حتی حوصلة روشن کردن رادیو را هم ندارد.
آنها بلاخره در نوبتهای  42و  49به موضو اصلی نزدیک میشوند .ورتی در نویتگیری
 49ویلی از هوارد دوباره میپرسرد ک ه آیا اوورت دارد تا در خترروا موضوعی با او صحبت
کند ،هوارد در پاسرخ به او رواعد مقدار ،نحوة بیان و موضوعیت را نادیده میگیرد .در وار این
پاسخ دادن سوال با جوا

نمایانگر نگرانی هوارد برای شرایط ویلی است .این شکل از مکالمه

سال دهم
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ترا نوبرتهای  41و  41ادامه دارد و در وار برخلاف راعدة رابحة کارفرما/کارمند اسرررت .این
شکل از مکالمه وتوجه هوارد به مورعیت ویلی در وار به دلیل رابحة نزدیک خانوادگی این دو
شریص اسرت .ورتی در نوبت  41هوارد مستقیما از ویلی میپرسد که مشکل اوهیست ویلی
بنا به دلایلی شررریوة یرمسرررتقیم پاسررریگویی به هوارد را انتیا

میکند .ویلی میخواهد که

بهجای درخواسررت مسررتقیم کمی مؤد تر برخورد کند ،بنابراین ،یرمسررتقیم پاسررخ هوارد را
میدهد «:راسرررتش من متوجه شررردم که دیگه نباید سرررهر بکنم» (همان .)705 :به علاوه ،او با
یرمسرتقیم صحبت کردن بر آن است تا اتهاری را به خاطر هوارد بیاوردس این موضو که هوارد
ربلرا بره او رول شررریلی ثرابت در نیویور را داده بود .در وار ویلی تور دارد که هوارد این
موضرو را بهخاطر آورد اما همانطور که در نوبتهای بعدی میبینیم ،هوارد این موضو را به
یراد نمیآورد .در نوبرت بعدی جایی که هوارد از ویلی میپرسرررد که هه کار میخواهد بکند،
ویلی راعدة مقدار را رعایت نمیکند و با بیان توضرریحام اضررافه در مورد شرر
صحبت می کند که ظاهرا در آن ش

کریسررمس

در رابحه با شرایط کاری ویلی باهم صحبت کردهاند .همة

این صحبتهای یرمستقیم به این علت است که شرایط کاری برای ویلی و خانوادهاش بسیار
مهم اسررت و ویلی از این طریق سررعی دارد که هوارد را ران کند تا به او شرریل مناسرربی در
نیویور بدهد.
از نوبت  55تا پایان این مکالمه ،سره ورهه در کلام پیش میآید که مسب

دوتای آن ویلی و

یکی از آنهرا هوارد اسرررت .ویلی در نوبرتهررای  56و  53حرف هوارد را رح میکنررد و بررا
عتربانیت راج به موضو شیل خود صحبت میکند تا هوارد را ران کند .در این نقحه مجدد ًا
خوانندگان با شرکلی از ارتبا روبرو هسرتند که بر خلاف تتررور آنها از رابحة کارفرما/کارمند
اسرتس ویلی خشرم خود را به رویساش نشران می دهد و با عتبانیت و خشونت با او صحبت
میکند و نویسررنده این را در راهنمای صررحنه به خواننده نشرران میدهد .در نهایت در نوبت61
هوارد حرف ویلی را رح میکنرد ترا به او یادآوری کند که «تجارم ،تجارم اسرررت» و به او
خراطرنشررران میکنرد که روابط خانوادگی بین آنها نمیتواند در تترررمیمام کاری او تاثیری
بگذارد.
همانطور که از بررسرریها برمیآید ،بیشررتر ورهههای هوارد ناخودآگاه اسررت ،درحالی که
بیشرتر ورهه های ویلی آگاهانه و به دلیل تمایل او به بیان یرمسرتقیم اسررت .در شکستن رواعد
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گرایس ،هوارد بیشرتر با مورد برخورد زبانی روبرو اسرت س هراکه نادیده گرفتن رواعد از سوی
او عمدی نیسرت بلکه ناخودآگاه است .او بیشی از طبقه برتر جامعه است و به سب

مورعیت

ارتتادیاش میتواند سرنوست ویلی را به راحتی با ربول یا رد درخواستش تیییر دهدس درحالی
که شراید اصرلاً از اهمیت این رضیه در سرنوشت ویلی و خانوادهاش آگاه نباشد .از سوی دیگر
این احتمال را نیز میتوان در نظر گرفت که هوارد از تاثیر این تتررمیم بر سرررنوشررت خانواده
ویلی آگاه است ،اما جایگاه و ردرم برتر اجتماعی او نسبت به ویلی این اجازه را به او میدهد
که در هنگام تتمیمگیری جدی ناگهان روابط خانوادگی را جدای از روابط کاری در نظر بگیرد
و بسریار جدی برخورد کند .این موضرو که هوارد رویس ویلی اسررت برای هوارد امری مسلم
استس اگر هوارد به نگرانی های ویلی توجه نکند و حرفش را گوش ندهد هیج اتهاری نمیافتدس
هرا که ویلی از نظر جایگاه اجتماعی و سرلسرله مرات
دیگر ،ا ل

ردرم از هوارد پایینتر است .از طرف

رواعد توسرط ویلی سرهواً شرکسرته می شود که این تردید و ترس ویلی در مقابل

پاسررخ هوارد به درخواسررتش را نشرران میدهد ،هرا که این درخواسررت برای او و خانوادهاش
بسرریار مهم اسررتس افرادی که همة امید به آیندة بهتر خود را در گرو بهوجود آمدن این مورعیت
کاری برای پدر میبینند .در نهایت همة اینها این حقیقت را نشران میدهد که دو شیتیت در
این اثر ،ویلی و هوارد ،بره دو طبقه میتلف اجتما تعلق دارند و بین آنها روابط ردرم نابرابر
حکمفرماسرت .برخلاف اینکه اختلاف طبقاتی بین این دو شریص مستقیماً تبادل کلامیشان را
تحت تاثیر ررار میدهد ،رابحة ردرم بین آنها همچنان نسربی اسرت .در بسیاری از بیشهای
این گزیده ویلی به مثابة یک کارگر با هوارد که کارفرمایش اسررت برخورد نمیکند و از سرمت
هوارد نیز همین اسرت.با اینحال ورهههای کلامی از سوی هوارد نمایانگر اطمینان او از جایگاه
شیلی خویش و مورعیت اجتماعی ضعیف ویلی است.
وسرت و زیمرمن( 7نقل در وبر  )774:7311سره وجه هویتی را برای فرد راول می شوند که

می توانرد رابحه ردرم بین افراد را تحت تاثیر ررار دهد" :هویتهای اصرررلی"" ، 2هویتهای
مورعیتی"" ، 9هویتهای گهتمانی" .4هویت اصررلی ماهیتی ثابتتر دارد و مقولاتی هون سررن،
1. West and Zimmerman
2. master identities
3. situated identities
4. discourse identities
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جنسریت و طبقه اجتماعی را در بر می گیرد .در رابحه ویلی و هاوارد اگر هه ویلی از نظر سنی
در موضر ردرم ررار دارد ،اما از نظر طبقه اجتماعی از هاوارد پایین تر است و همین موضو
هالشررری را بین این دو به وجود می آورد و کهه ردرم را گاه به نه ویلی و گاه به نه طرف
مقابل سرنگین میکن د .هویت مورعیتی به شررایط اجتماعی خاصری اشاره دارد که افراد به طور
موررت در آن ررار میگیرنرد و همین امر رابحره ردرم بین آنها را در آن مورعیت تعریف می
کنرد ،مانند رابحه بین ویلی و هاوارد به عنوان کارمند و کارفرما در این بیش از نمایش .در این
رابحه البته هاوارد در موضر ردرتمندتری ررار میگیرد و برای خود این حق را راول میشود تا
درخواست ویلی را نادیده بگیرد .هویت گهتمانی ،هویتی است مورتیتر از مورد ربلی که ضمن
صرحبت شرکل می گیرد و جریان ردرم را گاه به سرویی و گاه به طرف دیگر سوق میدهد و
ماهیتی سریال دارد .به عنوان مثال عذرخواهی فرد را در مورعیت ضعیفتری تتویر می کند اما
فرمران دادن بره طرف مقرابرل رردرم فرمرانهرما را مهروی تلقی می کند .این که فرمان مورد
پذیرش طرف مقابل ررار گیرد یا نه خود امری دیگر اسررت که در صررورم اجابت نشرردن می
تواند ردرم مهروی را به هالش بکشرررد .رابحه بین ویلی و کارفرمایش نمونههای متعددی از
این نو برازیهرای رردرم را بره نمرایش میگرذارد .در عمل میتوان دید که جدا کردن تمام
مترادیق کشرمکش کلامی همواره ممکن نیست ،اما آن هه مسلم است این است که در نهایت
این کارفرماسرررت که با رد تقاضرررای ویلی ثابت می کند هویت مورعتی ،دیگر انوا هویت را
تحت الشرعا خود ررار میدهدس امتناعی که در ادامه داستان سرنوشت تراژیک شیتیت اصلی
را ررم می زند.
 .5نتیجهگیری

این مقاله ،با بهکارگیری تحلیل مکالمه به بررسرری روابط ضررمنی ردرم در فرامتن و بافت
جامعه و تاثیر آن بر رفتار زبانی گویندگان میپردازد .این محالعه نشرران میدهد که بررسرری هر
متن ادبی بدون اشرررارتی به فرامتن و بافت اثر یرممکن اسرررتس هیچ متنی از بافت خود جدا
نیسرت .طبق نتایج این محالعه ،ردرم یک ساختار اجتماعی است که در جامعه به سب

ردرم

ارتترادی و جایگاه اجتماعی افراد بین آنها ساخته میشود .هنانهه در بیشهای این مقاله به
آن پرداخته شرد ،هوارد جوانی اسرت که شرایط ارتتادی و جایگاه شیلیاش به اواین امتیاز را
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می دهد که در مقابل ویلی،مردی با بیش از پنجاه سرال تجربه کاری ،برتری داشته باشد .در این
محالعه ت کید بر نمود خارجی این روابط ردرم در زبان مورد اسرتهاده مشرارکان مکالمه است.
در بیش تحلیل گهتمان ،محالعه از روش نوین میک ُشررم برای بررسی مکالمه استهاده میکند
و نتایج نشران میدهد که بین دو شیتیت اصلی این گزیده ،هوارد میانگین  70/4کلمه و در
مقابل ویلی میانگین  1/1کلمه را در هرنوبت اسرتهاده میکنند .در مجمو حضور هوارد با 406
کلمه بر ویلی با  251کلمه ال

است .هوارد با  46کلمه در نوبت  ،95طولانیترین نوبت و در

مقرابرل ویلی برا  7کلمه در نوبت  44کوتاهترین نوبت را در اختیار دارد و در نهایت این هوارد
اسرت که ترتی

نوبتها را کنترل میکند هراکه  %67/1از بحث مربو به ضربط صوم هوارد

است و تنها  %91/9از بحث به موضو تیییر شیل ویلی مربو میشود.
در بیش کاربردشررناسرری ،این بررسرری از نظرام گرایس در خترروا رواعد مشررارکت
زبانی(راعده کیهیت ،مقدار  ،موضروعیت و نحوة بیان) بهره برده است .هوارد در موارد بسیاری
ویلی را در مکرالمره نرادیرده میگیرد وتوجره زیرادی بره علرت حضرررور او در دفتر کارش و
نگرانیهایش در ختوا امنیت شیلی ندارد .طبق بررسیها ،هوارد شیتی است که در بیشتر
موارد مکالمه را آ از میکند و ویلی پاسررخ میدهدس او موضررو را کنترل و ویلی موضررو را
دنبرال میکنرد .بره علراوه هوارد به کرام مکالمه را رح میکند و در مقابل ویلی کلامش رح
میشررود .در سررمت دیگر ،ردرم در این بسررتر خاا تحت ت ثیر عوامل دیگری مانند روابط
خانوادگی دو گوینده ررار گرفته اسرتس ویلی نیز سین کارفرمای خود را رح میکند ،با خشم
با او سررین میگوید و او را با نام کوهکش مورد خحا

ررار میدهد .این مقاله امکان بررسرری

یک متن ادبی با اسرتهاده از روش سربکشرناسری را یادآور میشرود .به این طریق با استهاده از
ابزارهای زبانی میتوان رد روابط ردرم را در اسرررتهادههای زبانی دنبال کردس حال هه از طریق
مکالمهی عادی روزمره و یا از طریق بررسری یک متن ادبی .حوزة وسری محالعام زبانشناسی
و سبکشناسی ابزارهای زیادی در اختیار محققان ررار میدهد تا از آن طریق پیچیدگیهای یک
متن ادبی برای آنها از میان برداشررته شرروداما لازمة این امر آن اسررت که محقق آگاه به روشها
بوده و در این زمینه محتا و با درت پیش رود.
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ضمیمه
جدول  -2گویندگان قدرتمند/ضعیف بر اساس مجموعه سوالات میک شُرت()1991
سوالات

هوارد

هه کسی طولانیترین نوبت را دارد

×
×

هه کسی کوتاترین نوبت را دارد
هه کسی مکالمه را آ از میکند

ویلی

×
×

هه کسی پاسخ میدهد
هه کسی موضو بحث را کنترل میکند

×
×

هه کسی موضو را دنبال میکند
هه کسی حرف دیگری را رح میکند
هه کسی حرفش رح میشود

×
×

هه کسی از عناوین خحابی استهاده میکند

−

−

هه کسی از عناوین خحابی استهاده نمیکند

×

×

یادداشت ها
()7( .)7ویلی :آرای...
()2هوارد :سلام ویلی .بیا تو.
()9ویلی :هوارد ،میخوام باهام حرف بزنم.
()4هوارد :معذرم میخوام که منتظرم میذارم.هند دریقه صبر کن .بعد باهم حرف میزنیم.
()5ویلی :هوارد ،این هیه
()6هوارد :ضبط صوم ،مگه تا حالا ندیدی
()1ویلی :اوه ،فهمیدم .میتونیم با هم حرف بزنیم
()1هوارد :حرفامونو ضبط میکنه ،تازه دیروز برام رسیده .داشت منو دیوانه میکرد .عجی ترین ماشینیة
که در عمرم دیدم .دیش

همش سرگرم این دستگاه بودم.

()3ویلی :باهاش هیکارا میکنی
()70هوارد :من اینو برای دیکته کردن دستورام خریدم .ولی همه کاری میشه باهاش کرد .اینو گوش کن:
دیش

بردمش خونه ،اینارو باهاش پر کردم .اولیش صدای دخترمه .گوش کن(...ضبط صوم را روشن

میکند .از ضبط صوم صدای آهنگی که با صوم زده میشود شنیده میشود ).گوش کن ،دخترمه،داره
صوم میزنه.
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()77ویلی :مثل اینکه خودشه.
()72هوارد :دخترم ههت سالشه .صدای رشنگی داره.
()79ویلی :بله،بله ،آمدم ازم خواهش کنم یه لحهی در حق من بکنی...
صدای سوم تمام میشود و صدای دختر شنیده میشود.
()74دختر هوارد :باباجون ،حالا نوبت تووه.
()75هوارد :دخترم خیلی منو دوست داره (دوباره همان آهنگ با صوم زده میشود ).این صدای منه
(هشمک میزند).
()76ویلی :صدام خیلی خوبه.
دوباره صدای صوم تمام میشود و صدای دختر شنیده میشود.
()71هوارد :حالا اینو گوش کن .این صدای پسرمه.
()71پسر هوارد :مرکز آلاباما ،مونتگمری .مرکز آریزونا ،فووهنیکس.مرکز آرکانزاس،لیتلرا  .مرکز
کالیهرنیا ،ساکرامنتو (...و بههمین ترتی )
()73هوارد( :پنج انگشتش را نشان میدهد ).ویلی ،پسرم پنج سالشه!
()20ویلی :یه روزی گوینده میشه!
()27پسر هوارد( :ادامه میدهد ...).مرکز...
()22هوارد :گوش کن ،به ترتی

الهبا میگه (...ماشین ناگهان خاموش میشود ).دخترم پریز رو کشیده.

()29ویلی :حتما.
()24هوارد :هیس! تورخدا حرف نزن!
()25پسر هوارد :ساعت نه شده.من میرم بیوابم.
()26ویلی :وارعا دستگاه...
()21هوارد :یه دریقه صبر کن ،بعدش صدای زنمه( .منتظر میماند).
خ
()21صدای هواردُ :

خ  ،میخوای حرف بزنی
بگو .یه هیزی بگو(مکث) ُ

()23زن هوارد :من هیزی به نظرم نمیرسه.
خ  ،حرف بزن.ماشین داره کار میکنه.
()90صدای هواردُ :
()97زن هوارد( :با کمرویی و دستپاهگی) الو! (سکوم) آه ،هوارد من نمیتونم توی این دستگاه حرف
بزنم.
()92هوارد( :ماشین را خاموش میکند ).این زنم بود.
()99ویلی :ماشین عجیبیه ،حالا میتونیم باهم...
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()94هوارد :ویلی ببین هی میگم .دوربین عکاسی ،اره مویی و تمام سرگرمیهامو میندازمشون دور ،این
ماشین از همشون جالبتره.
()95ویلی :مثل اینکه من هم باید یکی بیرم.
()96هوارد :حتما بیر ریمتش فقط صدوپنجاه دلاره .خیلی لازمت میشه .فری کن میخوای آواز جک
بنی روگوش کنی ،اما نمیتونی خودتو به مور به خونه برسونی .به کلهت میگی ورتی جک بنی برنامه
داره رادیو رو باز کن .اون رسمت صدا مستقیما از رادیو ضبط میشه..
()91ویلی :ورتی هم اومدی خونه میتونی..
()91هوارد :میتونی ساعت دوازده ،یک ،هر ورت که دلت خواس بیای خونه ،واسه خودم یه گیلاس
مشرو

بریزی و بشینی روی صندلی ،کلیدش رو بزنی و نتهه شبی آواز جک بنی رو گوش بدی!

()93ویلی:من که متمم شدم یکی بیرم .هون خیلی ورتا که دارم تو جاده میرم با خودم فکر میکنم
که خیلی برنامهها رو نشنیدم.
()40هوارد :مگه ماشینت رادیو نداره.
()47ویلی :داره اما کی به فکر بازکردن رادیو میهته!
()42هوارد :راستی مگه تو الان نباید بوستون باشی
()49ویلی :هوارد ،آمدم همین رو بهت بگم .فرصت داری (یک صندلی را نزدیک میز میآورد).
()44هوارد :هه خبر شده تو اینجا ههکار میکنی
()45ویلی :اومدم...
()46هوارد :دوباره ماشینو هپ کردی
()41ویلی :آه ،نه ،نه!
()41هوارد :تو منو نگران کردی ،خُ  ،گرفتاریت هیه
()43ویلی :راستش من متوجه شدم که دیگه نباید سهر بکنم.
خ
()50هوارد :سهر نکنی ُ

پس هه کار کنی

()57ویلی :یادم میآد مور کریسمس اینجا جشن گرفته بودی به من رول داده بودی که توی نیویور
برام کار پیدا میکنی.
()52هوارد :همینجا توی نیویور
()59ویلی :خُ  ،آره.
()54هوارد :آره ،آره یادم میآد .اما ویلی باید بگم من نتونستم کاری بکنم.
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()55ویلی :هوارد ببین هی میگم! میدونی که بچهها دیگه بزرگ شدن ،من پول هندان زیادی احتیا
ندارم .اگه میشد ههته ای شتتوپنج دلار گیر بیارم ،خرجم در میاومد.
()56هوارد :آره ویلی ،اما خو

ببین هی میگم...

()51ویلی :هوارد ،اینجا کسی ریبه نیس .فقط من و تو هستیم .بذار همه هیز رو بگم .من دیگه پیر
شدم ،از کار افتاده شدم.
()51هوارد :میفهمم هی میگی .اما تو دورهگردی ،ما هم کارمون دوره فروشیه .شش ههت تا فروشنده
توی نیویور هست.
()53ویلی :خدا شاهده که من تا حالا به هیچکس رو نزدم ،اما من از ورتی که بابام تورو بیل می¬کرد
و میآورد اینجا ،با این شرکت کار میکردم.
()60هوارد :میدونم ویلی ،اما...
()67ویلی :روزی که تو دنیا اومدی پدر خدابیامرزم اومد و از من پرسید هحوره اسمشو بذارم هوارد
()62هوارد :ویلی از این بابت ممنونم .اما ما اینجا برای تو کار نداریم .اگه یه جای خالی داشتم ،فوری
میذاشتمت اونجا .اما اصلا جای خالی ندارم.
دنبال فندکش می گردد .ویلی که فند را در دست داشت آن را به او میدهد .سکوم
()69ویلی( :با عتبانیت زیاد) هوارد ،من فقط ههته ای پنجاه دلار لازم دارم تا زندگیم بگذره.
()64هوارد :آخه تورو کجا بذارم
()65ویلی :ببینم ،نکنه خیال میکنی من نمیتونم اینجا فروش کنم
()66هوارد :نه مسلله تجارته ،هر کس باید کار خودشو پیش ببره.
()61ویلی( :ناامیدانه) بذار داستانی رو واست تعریف کنم.
()61هوارد :تو باس ربول کنی که تجارم ،تجارته.
(میلر.)706- 702:7935،
( .)2ورتی در مکالمهای ،پادشاهی با خدمتکار خود صحبت می کند ،به طور طبیعی انتظار می رود تا
پادشاه بیشتر صحبت کند و خدمت کار شنونده باشدس اما گاهی می ینیم که خلاف این راعده صورم می
گیرد .البته این اتهاق بستگی به شرایط فرامتنی دارد که بین پادشاه و خدمتکار رخ داده است .برای مثال
اگر خدمتکار بیواهد مسلله ای را برای پادشاه اثبام کند ،در این شرایط محتمل است که او از تعداد
کلمام بیشتری استهاده کند.
( .)9راعده کیهیت از نظر گرایس برابر است با درستی و نادرستی کلامس گویندگان باید تنها راج به مسلله
ای که به درستی آن اطمینان و یا شواهد کافی برای اثباتش دارند صحبت کنند.او راعده مقدار را این
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سال دهم

 میزان اطلاعاتی که طرفینِ مکالمه ردوبدل می کنند نباید بیشتر و یا کمتر از حدی:گونه تعریف میکند
 در راعده موضوعیت او اظهار میدارد که سین هر گوینده.باشد که شنوندة مکالمه به آن احتیا دارد
 مکالمهای، در راعده نحوة بیان گرایس، در نهایت.باید به سین گوینده یا گویندگان دیگر مرتبط باشد
 منظم و واض (به دور از ابهام در کلام) صحبت،را عادی و درست میداند که در آن گویندگان میتتر
.)51-47 :7315 ،کنند(گرایس
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