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چکیده

 يامر در راستا این.است يفرد انیو م یارتباط در روابط اجتماع ين نقش زبان، برقراریتر مهم

ده ینام»یتوانش ارتباط«کاربرد این قواعد و اصول ییتوانا.زبان قرار دارد یقواعد کاربردشناخت

ها و  نشک ریتأثحاظل ازها  انسان یت ارتباطات اجتماعیفیدر ک یشود و نقش مهم یم

 يها مهارت.کند یفا میمخاطبان ا یرکالمیو غ یکالم يها آنها در اذهان و کنش يها واکنش

ام، یرنده، فرستنده، پیگ:بسیاري همچونيها و مؤلفه یرکالمیو غ یانواع کالم يدارا یارتباط

 يها جنبهول مشمک از آنها، یهر واست  بافت ا اختالل، بازخورد ویانال، سروصدا رسانه، ک

است  یارتباط يها مهم مهارت يها از جنبه یکیو قطع گفتار  يریگ اصل نوبت.استیگوناگون

 يها مهارت يریکارگ به ةاز آنجا که نحو.وابسته است یف ارتباطیاز ظرا ياریت بسیکه به رعا

م یمستق ۀرابط یبا اصل ادب و نزاکت اجتماع ،و قطع گفتار يریگ ژه اصول نوبتیوه، بیارتباط

 ،تیان با مخاطبان و درنهایتر مجر ن اصول موجب ارتباط مؤثرتر و موفقیح ایت صحیدارد، رعا

از گفتگو که کالم منتقل  هایی بخشد بر یبا تأک ،ن مقالهیا.ام خواهد شدیتر پ مطلوب یاثربخش

،4و1،2،3يها شبکهیونیزیتلو يها برنامه يقه از گفتگوهایست دقیشود، صدوب یا گسسته می

 تحلیلی -روش توصیفی بهرا  ،)از هر شبکه دو برنامه(ن از هشت برنامه یآغاز ۀقیزده دقشامل پان
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در اصل ید بر عناصر کالمیبا تأک راسیماان یمجر یارتباط يها مهارت بررسی کرده و

امردر  ياریعوامل بس دهد نشان می ها افتهی.ده استمورد توجه قرار دا و قطع کالم يریگ نوبت

در  ینبود هماهنگ:ازاند مؤثر است که عبارت یونیزیتلو يگفتگوهاان در یمجريریگ نوبت

ر یگ سرنخ يها ، تعارفات، کلمات جداکننده، پرسشیرکالمیو غ یت عناصر کالمیرعا

.د در سخنیکالم، درخواست آمرانه و ترد یوضوع بحث، بازگردانماطالعات،  ۀکننده، ارائ روشن

کالم، عناصر  ، قطعيریگ بتون، نویزیمحور تلو ي، برنامه مجریمهارت ارتباط:ها دواژهیکل

.یکالم

مقدمه-1

ها  انسان يفرد انیدر روابط مبسزایی  نقشانسان،  هاي ترین ویژگی زبان به عنوان یکی از مهم

 ياه تیدر موقع 1یت اصول استفاده از عناصر زبانیارتباط، ناظر به رعا يبرقرار.کند یفا میا

از  يریگ و بهره ییتوانا ۀاست که مجموع یو عناصر فرازبان یرکالمیت قواعد غی، رعایاجتماع

ات یاز ضرور یو توانش ارتباط یتوانش زبان.شود یده مینام»یتوانش ارتباط«د ن اصول و قواعیا

.دیآ یحساب مبهکه هنر ارتباط  ،از مشاغل نه فقط مهارت يا دسته ياست و برا یانسان اجتماع

ازجمله  ،ندیآ یشمار مبهها  ام رسانهیپ ةدهند ا و انتقالیکه زبان گو یونیزیتلو يها ان برنامهیمجر

هر  اي که گونهبه،بنا شده است 2یارتباط يها مهارتبراساسشان ههستند که حرف ییها گروه

آشناتر باشد و ث بح ۀریزي، تداوم و خاتم طرح ژهیوهب،ند ارتباطیفرآ يها با مؤلفه ياندازه مجر

ي براي اثرگذاري شتریب)4یرکالمیو غ 3یعناصر کالم(یو اجتماع یمختلف ارتباط يها از جنبه

جه برنامه یتر و درنت دهیتر، گفتگوها سنج شان سهلیرد، تعامل ایبهره بگ بر افکار عمومی

.تر منتقل خواهد شد قیام رسانه دقیتر و سرانجام پ یتر و مخاطبان راض جذاب

و5يریگ ان سخن، اصل نوبتیند آغاز، تداوم و پایفرآ یدر ط یارتباط يها مهارتاز 

توانند  یم یرکالمیو غ یشمار کالم یب يها وهیشبهکنندگان در گفتگو  شرکت واست  6کالم قطع

هاي گوینده و  در گفتگو، نقش.اعالم کنند يسپار ا نوبتیيریگ منظور نوبتبهقصد خود را 

1. linguistic element
2. communicative skill
3. verbal
4. non- verbal
5. turn-taking
6. interruption
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(کند غییر میشنونده دائماً ت گفتگو با  يریگ اگر نوبت)1992:390،و همکاران 1اردزچیر..

در واقع  .دارد یکه خود انواع مختلف شود یقطع گفتار حاصل م ،همراه باشد2ا تداخلییهمپوش

دهد که سخنگوي دوم در بین صحبت سخنگوي اول  توان گفت زمانی قطع گفتار رخ می می

طور کامل تمام نشده باشد، او ناچار بهصحبت نفر اول هنوز کهدرحالی .شروع به صحبت کند

(کننده به صحبتش ادامه دهد تمام بگذارد و سکوت کند و قطع حرفش را نیمه است رضایی، .

ت، سبک یاعمال قدرت، جنس ازجمله،رگذار استیتأث ياریقطع گفتار عوامل بس رد)1383:6

 ةن عامل در قطع گفتار نحویتر اما مهم .گفتگوط حاکم بر یشرا و یفرهنگ يها گفتگو، تفاوت

.استيریگ نوبت

قیتحقۀنیشیپو  ينظر مطالعات-2

افتد که دو صدا با همدیگر  قطع گفتار زمانی اتفاق می، )1973(3هیرشمنلینتاز نظر

 گرفتنِ که عمالً در پیِ yeahهاي صدا همچون  در این تعریف همپوشی .کنند همپوشی می

قطع گفتار را به دو دسته تقسیم  )همان(هیرشمن.آیند حساب نمیبه،نیستند صحبت ۀزمین

در قطع گفتار موفق، سخنگوي اول،  .5»قطع گفتار ناموفق«و»4قطع گفتار موفق«:کند می

 ۀدر قطع گفتار ناموفق سخنگوي اول، دوباره زمین.کند کننده واگذار می را به شخص قطع زمینه

کننده، سکوت اختیار  دهد و شخص قطع گیرد و به صحبت خود ادامه میدست میبهصحبت را 

بین  ۀافزاید الزم است رابط هیرشمن می).1383:6نقل از رضایی،بهرشمن یه(.کند می

 ۀمثالً رابط ،روانی را مشخص کنیم -هاي روحی وضعیتبرخی شناختی و  متغیرهاي زبان

،هاي مستمر و جواب سؤالان با استفاده از الگوي و احساس عدم اطمین 6هاپرکننده استفاده از

 ۀانداختن در صحبت طرف مقابل و اینکه شخص خود هنوز زمینوقفهعنوان روشی براي به

1. J. C. Richards
2. overlapping
3. L. hirschman

4.successful interruption دادنِشناختی براي نشان رخی الگوهاي تحلیل زبانب دراصطالحی است که

(رود کار میشود به هایی که پر می فاصله .)2003:179کریستال، .

5. unsuccessful interruption
6. filler
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معتقد است )1988(1جک بیلمز ).27-1378:30افتخاري، (گفتگو را در دست داشته باشد 

او تشخیص .شود ام میاي است که درخصوص حقوق سخنگویان انج قطع گفتار عمل خصمانه

البته براي تشخیص .نه تحلیلگران ،گذارد درگیر در مکالمه می افراد ةقطع گفتار را برعهد

3و زیمرمن 2وست.داند م میاکم بر گفتگو را اصلی مسلّحقطع گفتار، شرایط  بودنِخصمانه

نوان ععنوان تخطی از سیستم تعریف نوبت و همپوشی را بهقطع گفتار را به)1977(

 انتقالِ یعنی اگر سخنگوي دوم در جاي مناسبِ.دنگیر قطع گفتار درنظر می ماندنِناموفق

د ولی اگر سخنگوي دوم در جایگاه ندان را همپوشی میزدن کند، آنصحبت، شروع به حرف

.دنپندار آن را قطع گفتار می ،زدن کندانتقال، شروع به حرف نامناسبِ

.هاي کالمی است که با عوامل بسیاري در ارتباط است مهارت هاي قطع گفتار یکی از جنبه

گفتار و  قطع،تیگفتار و جنس قطع،گفتار و اعمال قدرت قطع:از اند این عوامل عبارت ترینِ مهم

،يافتخار(حاکم بر گفتگو طیگفتار و شرا قطعو  یفرهنگ يها گفتار و تفاوت قطع،سبک گفتگو

1378:39-30.(

.استنزدیکارتباطدرگیري نوبتعاملباکهاستعواملیازگفتارپوشیهموگفتارقطع

صحبتنفریکتنهاواحدآنِدرمکالمههنگامبهکهافتد میاتفاقزمانیگفتاردرگیري نوبت

بهنوبت، بهوي،حرفاتمامازپسدیگرافرادوفرادهندگوشويهاي صحبتبهبقیهوکند

تحلیلدر.استگیري نوبتمکالمه،تحلیلدراصلیواحد).1383:7باز،جان(بپردازندگفتگو

مشخصگیري نوبتبااي مکالمهواحدهايوشناساییشروع،محلشده، پیادههاي مکالمه

).5،2011:209یکرزو و 4یکرتد(استکردهتغییرسخنگوکهمحلییعنیشوند، می

 یفتعر گونه ینرا ا یريگ نوبت »یو آواشناس یاسشن فرهنگ زبان«در)6،2003:478کریستال(

عنوان بخشی از ساختار  شناسی زبان که به گیري اصطالحی است در جامعه نوبت«:کند یم

اي است که در آن سهم هر  هاي مکالمه معناي توالی نوبت مکالمه به.رود کار می مکالمه به

رسد که  نظر می به..)است بنیاد مشخص کننده در قالب رفتاري هماهنگ و قاعده شرکت

1. J. Bilmes
2. C. West
3. D. H. Zimmerman
4. S. K. Deckert
5. C. H. Vickers
6. D. Crystal
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گیرند که در  گیري یک عامل فرهنگی است زیرا بعضی از اقوام و ملل از کودکی یاد می نوبت

دهند و  گیري نمی گیري را رعایت کنند و بعضی دیگر اهمیتی به نوبت حین مکالمه، نوبت

ده دارند، از قطع فعال و زن ۀدلیل اشتیاق فراوانی که براي داشتن یک بحث و مکالم به ،برعکس

در.افتد قطع گفتار اتفاق می ،گیري رعایت نشود پس هنگامی که نوبت.کنند گفتار، استفاده می

گیرد و به  زمینۀ صحبت را از شخص اول می ،قطع گفتار شخص دوم، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه

از.شده استقطع گفتار ناموفق انجام  ،اگر شخص اول سکوت کند.دهد صحبت خود ادامه می

گفتار شخص اول برآید و تنها براي )یا رد(اگر شخص دوم تنها درصدد تأیید  ،طرف دیگر

این پدیده را همپوشی  ،وجود آید زمان کوتاهی تداخل در صداي شخص اول و دوم به مدت

تفاوت همپوشی و قطع گفتار در این است که در همپوشی قصد گرفتن زمینۀ صحبت .نامند می

معموالً .حرف طرف مقابل است)یا رد(تأیید  همپوشی معموالً.یگر وجود ندارداز شخص د

و گاه به یک جمله هم  استاز یک کلمه تا چند کلمه  ،کشد زمان کوتاهی طول می مدت

.کند رسد ولی از این مقدار تجاوز نمی می

ونه افراد یعنی این که چگ.گیري است یکی از مشکالت اساسی در مکالمه، هماهنگی و نوبت

مشخص  ۀدو جنب)1974(3و جفرسن 2، شگلف1ساکس.کنند گیري می در حین صحبت نوبت

یعنی (زدن با حداقل وقفه چگونگی تعویض نوبت حرف )1:کنند می از این مشکل را بیان

 گذاشتنِجابهشخص بعدي بالفاصله بعد از اینکه شخص اول صحبت خود را متوقف کرد، بدون 

 ینیعنی معموالً درح(همپوشی و حداقل )کند زدن میشروع به حرف درکی،قابل  ۀوقف

چگونگی  )2،)طور همزمان حرف بزنندبهگفتن ممکن است دو نفر سخن نوبت شدنِعوض

هاي آزاد را  توان براي نمونه بحث می(گیري  موقع و طبق اصل نوبتبهتعویض نوبت در مکالمه، 

.)اند، مقایسه کرد گیري از قبل تنظیم شده وبتهاي مطبوعاتی که در آن ن با کنفرانس

.)8و1383:7نقل از جانباز، به، 4شیفرین(

نوبت،  ۀعالئم خاتمواکنشی،  عالئمکالم،  ۀعالئم شروع و خاتم)1378(امینیز یران نیدر ا

مشارکت و عدم  عالئمهاي جانبی پیام،  مربوط به بخش عالئمهاي مناسب و قابل درك،  پیام

1. H. Saks
2. E. Schegloff
3. G. Gefferdon
4. D. Schiffrin
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)1383(رضایی.خود مورد توجه قرار داده است ۀنام را در پایانمقطع کال عالئمو نیز  مشارکت

 گفتاريِ کارهاي آغاز، تداوم و پایان گفتگو در فارسیِ خود را به بررسی راه ۀنام نیز موضوع پایان

گفتگوي رسمی پرداخته  گیريِ چارچوبی کلی از شکل ۀارائمعیار اختصاص داده و در آن به 

فتار ضمن بررسی علل و عوامل دخیل در گ ،خود ۀنام در پایان)1378(افتخاريهمچنین.است

مخاطب، /خانوادگی، موضوع صحبت، سبک گفتگو، شرایط شنونده زمینۀزدن، سرعت حرف(

عوامل مؤثر بر قطع گفتار را نیز واکاوي کرده )هاي فرهنگی متفاوت طول مدت مکالمه و زمینه

هاي اصلی، جایگاه آغاز و اجرا و  خود به انواع ترمیم ۀنام در پایاننیز )1389(حیدرپور.است

.براساس گفتگوهاي تلویزیونی پرداخته است ،هاي واژگانی ها و آغازگري درصد وقوع ترمیم

از)1388نامور، (»محور سیما هاي مجري بررسی کاربردي زبان گفتاري در برنامه«

نامور در این پژوهش  .زبان است )کاربردشناسی(ناسیمنظورش ةهاي حوز جدیدترین پژوهش

محور  هاي مجري هاي زبان گفتار در برنامه ها و نادرستی عملکرد زبانی مجریان و نیز کاستی

صورت مستقل بهکنون تاکه کردتوان ادعا  یب میترتنیبد..را بررسی کرده استتلویزیون 

گر یدر د.صورت نگرفته است یکار مستقلیونیزیتلو يموضوع قطع کالم در گفتگوها يروبر

مورد  یخانوادگ يشتر قطع کالم در گفتگوهایاز آن است که ب یها حاک افتهیز یکشورها ن

.قرار گرفته است یبررس

قیتحقروش-3

ت و یوضعتالش دارد ، )1995(1تانندبورا و)1973(رشمنیهلینت ات ینظربراساسن مقاله یا

 يجمهور يمایمحور س يمجر يها و قطع کالم در برنامه يریگ عوامل مؤثر در اصل نوبت

ش تحلیل محتواي کیفی و با با رو ،انیمجر یکالم يها مهارت د بریتأکبا  ،را رانیایاسالم

از)آماري ۀجامع(صدوبیست دقیقه ،ن اساسیابر.دکنیتحلیلی بررس -رویکرد توصیفی

ترتیب بهشامل هشت برنامه، )سیما 4و  1،2،3هاي  شبکه(یونیزیمحور تلو هاي مجري برنامه

سازي و  دقیقه گفتگو از ابتداي برنامه انتخاب، پیاده 15از هر شبکه دو برنامه و از هر برنامه 

هاي جذاب و گفتگومحور هر شبکه هستند که  شده، برنامههاي انتخاب نمونه.تحلیل شده است

طبان، قالب و ساختار برنامه داراي لحاظ زمان پخش، توانمندي مجري، میزان مخابه

1. D. Tannen
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شده هاي پخشسازي فضایی و محتوایی، آخرین برنامه براي همسان.اند اي بوده هاي ویژه شاخص

 ۀها تحلیل پانزده دقیق نمونه ۀمحاسب ةنحو.اند عنوان نمونه انتخاب شدهبه1389سال در 

هایی که  برنامه میان ۀها و کلی زیکها، مو ها، وله تمبدیهی است آی.ابتدایی گفتگوها بوده است

ها  برنامه ۀنمون.اند آماري محسوب نشده ۀو جزو جامع دهشاند، حذف  طی گفتگو پخش شده

:ازاند عبارت

لیتحلمورديها برنامهمشخصاتجدول 

شبکهمهمانمجريپخشتاریخبرنامهنامردیف
قالبوساختار

برنامه

1

صبح

خیربه

ایران

25/12/1389

زیرنویسصورتبه(

آقاي)نشدذکر

يمحمد

 یسرئ(رادمردحسن

مرکز امور اصناف و 

)یرانبازرگانان ا

اول

سیما

زنده،ترکیبی،

اجتماعی،

صبحگاهی

صحتسیدحسن14/12/1389یکنگاه2

اسماعیلسردار

فرمانده (مقدم احمدي

کلانتظامینیروي

)کشور

اول

سیما

گفتگو،سیاسی،

چالشیوزنده

3
تصویر

زندگی
کرمیآقاي8/12/1389

خامنهگیتیخانم

 یمیقد يمجر(

)کودك يها برنامه

دوم

سیما

ترکیبی،

تولیدياجتماعی،

4

گفتگوي

ویژه

خبري
ملکیآقاي28/12/1389

یاسکندر مومن سردار

)راهور یسفرمانده پل(

دوم

سیما

تحلیلی،زنده،

شبانهسیاسی،

5
سالمت

باشید
مهرپارساخانم24/12/1389

رضوانیفرهاددکتر

هاي بیماريمتخصص (

اورژانسمعاونوداخلی

)کشور

سوم

سیما

زنده،

گفتگومحور،

نیمروز

جیرانیفریدون27/12/1389هفت6
ودوبلور (مقامیجالل

)دوبالژمدیر

سوم

سیما

ترکیبی،زنده،

چالشیگفتگوي

سینمایی

29/12/1389معرفت7
اسماعیلدکتر

الریجانیمنصوري
دینانیابراهیمدکتر

چهارم

سیما

گفتگويتولیدي،

فلسفی

8
میزدور

شب
23/12/1389

يمحور+مجري

)کاکاوند یدرش(

کارشناس مجري

)ینیحس یدمحمدس(

رجبیمحمددکتر
چهارم

سیما

گفتگويزنده،

شبانه،فرهنگی،

ترکیبی
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ها دادهلیتحل-4

براي .گیري است به آن پرداخته، قطع کالم و لحظات نوبت مقالهیکی از مباحثی که این 

 یل،لهاي مورد تح گفتگوهاي برنامه، یارتباط يها ف مولفهیتعار براساسابتدا رسیدن به این امر، 

دبورا ات یاز نظر يریگ سپس با بهره .دشان استخراج یمجر یرکالمیو غ یو عناصر کالم ادهیپ

کردن تفاوت آن با لحاظ(درخصوص انواع قطع گفتار )1973(رشمن یهلینتو )1995(تانن

شد تحلیل  سپاري می گیري و نوبت کالم، همپوشی، نوبت لحظاتی که منجر به قطع )یبا همپوش

و  يریگ نوبتانتقال ن عوامل در یتر مهم.بررسی شد آنهاثر بر ؤمعوامل ،تینهادرد و ش

 یونیزیتلو يو قطع کالم در گفتگوها یوشجاد همپیگفتگوهاي مورد تحلیل که در ا سپاري نوبت

:ازاند اند عبارت داشته ییر بسزایتأث

ت یدر رعا یهماهنگ نبودن عوامل در قطع کالم، یتر از مهم یکی،لیمورد تحل يها در برنامه.1

زودتر از کالم  یرکالمیاز آنجا که عناصر غ.ان بودیمجر يسواز یرکالمیو غ یعناصر کالم

ش از موعد و یسوي مجریان، موجب واکنش پدر آنها از یتوازن و هماهنگ نبودشوند،  یمنتقل م

.شد یمکالم توسط طرف گفتگو  ةریگسستن زنج

از  ،کاال بود یممستق ۀعرض يکه برا ییها و فروشگاه ها یشگاهنما ینا يبرگزار:......مجري

مجموعش  مختلف يها مختلف در استان يادامه داره در شهرها یتا کشروع شده؟ یک

در کشورمون؟

؟کهییدرو بفرما یشونراندمان کار و

بله ما در کشور در دو مقطع:مهمان

)مایاول س شبکۀران، یر ایخبهصبح  ۀبرنام(

 ،اتیل آیتکم ،ياطالعات عدد ،خاص یاسامئۀاراژه در یوهب،يمجر يسوازاطالعات  ئۀارا.2

است از  یهیالبته بد.ان و مهمانان برنامه بودیمجرم وشانی کالیکی از دالیل همپ ات و اشعاریروا

سخن در  ۀرشت گرفتنِدستبهکند و نه قصد  یر میی، نه موضوع بحث تغیکه در همپوشانآنجا

قطع کالم توسط مهمان به دلیل 

حرکات غیرکالمیناهماهنگی در اداي کلمات و 
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 یبحث تلق ت گفتگو ویتقوجهتمهمانان برنامه در يسوان ازیمجر يها یوشانهمپ ،ان استیم

.شود یم

توسط مهمان همپوشانیتا؟چندکهرمودیدفکشورکلسطحدررادمردآقاي:مجري

هشتاد تاویصدس:مهمان

)مایاول س شبکۀران، یر ایخبهصبح  ۀبرنام(

که با  یژه زمانیوهب،بود یل همپوشانیاز دال یکیان یمجرةکنند روشن رِیگ سرنخيها پرسش.3

.شد همراه می یلحن شوخ

خوداونترینِمهمکهداشتیمتهراننقاطدرنمایشگاهپنجماتهراندر:مهمان

تهرانشرقمنطقۀدر،بودشتهرانپارسحکیمه

؟بدهتخفیفاینکهلحاظازیاوسعتازلحاظترینمهم:مجري

...ازنظرِهم،وسعتهموسعت،:مهمان

)مایاول س شبکۀران، یر ایخبهصبح  ۀبرنام(

 يرا برا یفرصت مناسب به تعارف ییژه پاسخگویوهبتعارف ول، یمورد تحل يها در برنامه.4

جزء آداب  یرانیبه تعارف در فرهنگ ا ییگوکه پاسخاینبا توجه به .آورده بودفراهم  يسپار نوبت

ت اصل نزاکت یرعاهاي  نشانه از  یکیبلکه  ،دیآ یحساب نمبهپس قطع کالم  ،است یتیترب

.شود یمحسوب م

سردار؟بودهتاریخیچهبارآخرین:مجري

باراولینیعنیاولدورةجنابعالیدورةدر:مهمان

که؟هستسالیسهاالنیعنی:مجري

بارهاولینصحتآقايیکنگاه:مهمان

باشمخدمتتوننداشتمتوفیقمنسالسهاینتوکنم میخواهش:مجري

بله:مهمان

)مایساولشبکۀک،ینگاه  ۀبرنام(

گیر  همپوشانی مجري با سؤال سرنخ

)همراه با خنده(کننده با لحن شوخی  روشن

همپوشانی مهمان به جهت پاسخ 

کننده روشن
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بحث، مانند  ةو جداکنند یکلمات مفصلان یمجر ،شخص شدم شدهیبررسيها در برنامه.5

که  یینشانگرها ۀمثاببهرا»میدرخدمتتون هست«و»...م بهیبر«،»اآلن«،»ن بابتیازا«،»خب«

تأثیر البته  .اند بردهکار بهیخوببه، کنند یض نوبت میتعو ةمقابل را آمادشخص طور ناخودآگاه به

.توان کتمان کرد ینمرا جمالت ان یدر پافرود همراه با لحن

بود که یلیدال یناا کنم یفکر م بنابراین:.....مهمان

کمک کرد برنامه جذاب بشه 

جذاب بود یلیخ ،بودجذابیلیبرا من خ:مجري

برد و  از کلمات پایانی مهمان بهره می ،بندي و ختم کالم واقع بالفاصله پس از جمعدر ،مجري

پایانی صورت  ۀهرچند قطع کالم ازسوي مجري در چند لحظ ،گیرد میدست بهنوبت کالم را 

جذاب بشه و جذاب «هاي همگون با کالم مهمان  همگون و بهینه از واژه ةاما استفاد ،گرفت

،»اآلن«ةاز واژ ،ادامهدر ،مجري.شود و قطع صریح کالم میمانع بروز اصطکاك کالمی »بود

هاي آتی خود وصل  هاي مهمان را به صحبت وضوع صحبتکند و م استفاده می ،عنوان مفصلبه

:کند می

نوروز خب، پدر و مادرها  یالتتعط }کذا{،یمدار یشکه پ یامیا ینا ياآلن تو:...مجري

بعضیاصطکاکاتییهممکنهو  یلهمدارس تعط یلهها هستند کارها تعط با بچه یلیخ

]کذا[بیادوجودبهوقتا

فراواننمک میفکرفراوان:مهمان

دیگهیادم یشآره پ:مجري

)مایدوم س شبکۀ، یر زندگیتصو ۀبرنام(

ها  یروند اما در بررس یکار مبهطرف مقابل ا بانداختن در صحبت وقفه يبرا هرچند،پرکنندها.6

.آورند یفراهم مگرفتن نوبت  يطرف مقابل برا يرا برا یفرصت ،شوندیاگر طوالن مشخص شد

از  همپوشانی مجري با استفاده

 هاي کالمی و جملۀ کننده تقویت

معترضه

همپوشانی توسط مجري
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که فرصت  بودندیاز عوامل ،هستند هاپرکننده آن ۀکه شناس ،د در سخنیترد،گرید به زبانِ

.کردند یطرف مقابل گفتگو واگذار مبهرا نوبت

تادیگهمیرهمیشهتمومدیگه.میشهشبمنهوشبدهساعتهمبعددیگه:مهمان

همراهیبهتوجهباگذشتههاي سالبهنسبتامسالکهکنیم میفکرما....آیندهسال

باشههمبهترشه میبهترمردم

ا:مجري

کنم میعذرخواهیگذشتههاي سالاز:مهمان

کنم میخواهش:مجري

طرف گفتگو بهنوبت را  ةاجاز ،ت بودندیقطع يکه حاو یعباراتشده، یبررس يدر گفتگوها.7

.شد یموفق م يریگ نوبتمنجر به این و  ندکرد یواگذار م

ستیننیانهادهیز یولمیما کشف کرد یعنیمیکردکشفماکهستیننیا:مهمان

شدهکمواقعاً

چیه يبرا يا کننده ناراحتاتفاقچیهامسالکهانشاءاهللالحمداهللاخب:يمجر

ادینشیپ يا خانواده

)مایساولشبکۀ،کینگاه  برنامۀ(

 يرا برا ینتظار نیز فرصت مناسبرمتعارف و خالف ایغ يها پاسخل، یمورد تحل يها در نمونه.8

:کرد یجاد میا سؤالدر قالب طرح  يریگ نوبت

و  یمبر یمکن عبوريسور از بحث چهارشنبه ییدسردار اگه اجازه بفرما خُب:مجري

 يمرور یکیرو با جنابعال ينوروز یدهايو خر ينوروز یکبحث تراف یواشیواش

فکر )باز سؤال(شده؟  يمسال چه فکرا یدعبورومرور در مراکز خر یلتسه يبرا یمبکن

همقبلهاي سالعیدشببهنسبتکمتريترافیکشاهدماکه  کنید یم

)یجهت سؤال(یر؟خ یابود  خواهیم

قطع کالم ناموفق از سوي مهمان

ز جفت ی با استفاده اپاسخ به عذرخواه

سوي مجريپذیرش از/مجاورت عذرخواهی
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)نامتعارفجواب (داشتخواهیمبیشتريترافیکامسالکنم میفکرمنواهللا:مهمان

چرا؟ :مجري

)مایساولشبکۀک،ینگاه  برنامۀ(

منظور بهشتر یکه ب کالم بودگر عوامل انتقال یاز دجمالت معترضه  ئۀاراوها مشخص شد در گفتگ.9

.شد یاستفاده مبه مخاطبان يادآوریو  یاز فراموش يریجلوگ

 يها که سال کردم میفکر  یبه دوستان یشچند روز پ داشتیمداشته باشه و :...مهمان

]کذا[برنامه یکیهما بودن در رابطه با ته یشگذشته پ

بله :مجري

که  یشکسوتانیپ ینا از کردیم یم یادو :مهمان

امروزکنیم مییادازشونبرنامههمینتوحاالکه:مجري

...کنم همه اونها بودند یفکر م خوبیهکارچقدرکه:مهمان

)مایدوم س شبکۀ،یگر زندیتصو برنامۀ(

.بودنداز طرف مقابل  يریگ م و نوبتفرود و ختم کال يبرا يا نیز نشانه ییجمالت دعا.10

....و»انشاءاهللا«،»میدواریام«چون یعبارات

دست بهکه کمکمون کنه که  ره یرو که معموالً زمان م ییها که اون انشااهللا و:مهمان

.یمنبر یاداز  یمشونبسپار یفراموش

لسا.یشهدر پ یلسال نود و سالِ تحو .باشهاینطورکهانشااهللا:مجري

ازبعدشما.دیگهافتاد،شب نیمهبههمامسال،نهتحویلِسالتحویل،

عید؟بازدیدايوعیددیدنیبرايرید نمیکهاحیاناًشب نیمه

)مایسدومشبکۀ،یزندگریتصوبرنامۀ(

جمله  ارائههمپوشانی مجري و 

معترضه

بازگرداندن 

محتوا 

توسط 

مجري
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باعث  یدوست ۀشغل، عالقه و سابقجنسیت،  ،ن گفتگو در سنیو قرابت طرف یکینزد.11

ل، یمورد تحل يها ان برنامهیاز م .شود یم)مانهیو صم یا خودمانی(یرسمریدن سبک غیبرگز

ن حد بروز یشتریدر ب یرا دارا بود که باعث شده بود همپوشان یطین شرایچن»هفت«برنامۀ

.شد ینم یتلق یادب یب»هفت«برنامۀيمکرر مجر يها یهمپوشان ،ل ذکرشدهیدالبهالبته .کند

طور به،شوند هایی که در طول روز پخش می نسبت به برنامه ،بانهش يها برنامهان ذکر استیشا

شوند  یشب پخش م یانیکه در ساعات پا ییها برنامهژهیوهب ،دارنديتر یخودمان يمعمول فضا

قابل »هفت«برنامۀخوبی در بهاین نکته  دارند.يا ژهیل مخاطبان خاص، صمیمیت ویدلهب

.مشاهده بود

در گفتگوهاي  یگر همپوشانیل دین گفتگو از آن، دلیطرف بودنِموضوع بحث و مطلع.12

شدن فیداشت از ح یسع يمجرکرد کهیدا مید پوشتر نمین نکته زمان بیا.بودتلویزیونی 

.کند يریاطالعات خود جلوگ

ن یاز طرف یکیژه اگر یوهب ،دو طرف گفتگو يسواز ،ها هواژ يدر سرعت ادا یهماهنگ نبود.13

 یاست که موجب همپوشان یلیاز دال یکی،ع حرف بزندیسر يگریشمرده و دهگفتگو شمرد

عوامل  دادنِنشان يبرا .بود»هفت«برنامۀيمجر يگفتگو ،ن مدعایا ۀن نمونیبهتر.شود یم

:شود یهفت مرور م برنامۀيقه گفتگویک دقیاز  یبرش 14و  13، 12يها شماره

ماهیکحدود،انعطافهقابلمنصدايددیاینکهبهتوجهبا:..........مهمان

هستسینماخانهاآلنکهفیلمایراناستودیودربعدش

بله بله :مجري

زدمحرفسورديآلبرتجايبردمنو:مهمان

آد؟ نمییادتفیلمکدوم:مجري

سورديآلبرتتاپنجچارنیستیادماسماش:مهمان

ا اسلحه تو وداع ب يالبته من آلبرت سورد:مجري

خوبهمخیلییادمهکشیشهاونجايبهکرديصحبتتلویزیونیادمه

کرديصحبت

 برايمجري  کنندة تقویت

تأیید اطالعات

 ارائۀهمپوشانی و 

اطالعات توسط مجري
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مونیکاویتیبافیلمشیهگفتمسورديآلبرتتاشیشپنجمنخیلی:مهمان

بودام رنگیفیلمبود

اآلنرفتیادماسمشزومپالسلوئیجامال:مجري

فتهریادماسماشمامثلمنمگم میبله:مهمان

بود  ینقش یتیب ینشکوه علفزار مار یول:مجري

کردي میصحبتبیتیمارینجايبهتوگذاشتتأثیرکه

کازانزیبايبسیارفیلم

 یگیمم یمبازم خدا رحمت کنه همه رو دار یلمبله اون ف یاال بله کازان:مهمان

نشستیمخدا رحمتشون کنه خودمونم 

بودن و با بنده  وودیناتال يهم جا يخانم احمد اینجا

کردن میصحبتپدرجايبههمنوربخشآقاي:مجري

احمديخانموکردینصحبتشمابازمدومبارشد،دوبلهدوبار

دوبله کردم  یلمتو اون بار دوم خودم ف:مهمان

اصطالحبهشهاباستودیودر

شداکرانکهبود56سالاونآهان،آهان،:مجري

گذاشت یرهم تأث یلیوخ 

خببعدشبله:مهمان

)مایسسومشبکۀهفت،برنامۀ(

هرچند در لیدل ئۀارا برايز یو ند و تداوم کالم ییتأ منظوربهکالم طرف مقابل  یبازگردان.14

 ،مشخص شد خود یمورد بررس يها د اما در برنامهیآ یحساب مبهیکالم يها کننده تیتقو شمار

.شود یبت در سخن مض نویاست که باعث تعو یاز عوامل

کهکنهکمکمونکهره میزمانمعموالًکهروهایی اونکهانشااهللا و:مهمان

.نبریمیادازبسپاریمشونفراموشیدستبه

.یشهدر پ یلسال نود و سالِ تحو .باشهاینطورکهانشااهللا:مجري

.دیگهافتاد،شب نیمهبههمامسال،نهتحویلِسالتحویل،سال

بازدیدايوعیددیدنیبرايرید نمیکهاحیاناًشب نیمهازبعدشما

عید؟

)مایسدومشبکۀ،یزندگریتصوبرنامۀ(

همپوشانی مجري و قصد 

اطالعاتارائه

همپوشانی مهمان

همپوشانی 

 ري برايمج

تکمیل اطالعات

همپوشانی مجري 

اطالعات  ارائۀبراي

تأیید مجري با 

کننده و  تقویت خرده

اطالعات  ارائۀگیري و  نوبت

بازگرداندن محتوا 

توسط مجري
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گر ید یلیدلياز جانب مجراز اطالعات نادرست يریح اطالعات و جلوگیتصحها  در برنامه.15

:بودبر قطع گفتار 

پنج  یهمن یباًتقر یهدن دوبالژ بو یرمد یشونبودن ا ینماتئاتر و س یگرباز:مهمان

شش ماه بود اومده بودم تو دوبله منو دعوت کرد 

يآ یس يد یونام استودبهیوییاستود یهدر

زار الله:مجري

)مایسسومشبکۀهفت،برنامۀ(

طرف گفتگو انجام  آوردنِشوقبهت یهرچند به نیکالم يها کننده تیتقواستفاده از.16

بلندتر از  يبا صدا يمجر ةکنند تیتقوکه يدر موارد یمورد بررس يهااما در برنامه ،ردیگ یم

.شد یقطع کالم مباعث خلل در کالم و  ،شد یراد میا طرف گفتگو يصدا

محترمانه  ۀا خواستیدرخواست با لحن آمرانه ل مشخص شد یمورد تحل يدر گفتگوها.17

صورت  یعرفت اتفاق افتاد و زمانم برنامۀتنها در ن مهم یا.است يسپار ن راه نوبتیتر ساده

.بوداد برده یرا از  سؤالمقابل  گرفت که طرف یم

.بدمحیتوضمندییبفرمابعدشممصرعبشمارمتشیغننده،دستشاز:...مهمان

:گریدنمونهو

عرضبراتونمنکهدیبخونروشعردوبارهگه یکه از وقت م یوقتحافظ:...مهمان

.کنم

)مایسچهارمکۀشبمعرفت،برنامۀ(

ا یبه درخواست با لحن آمرانه  ییاسخگوپ یعنی،آمدهدستبهز از فرصت ین يدر مقابل مجر

ویژه زمانی که به،این امر.داد یر مییبحث را تغبرد و  یبهره م،طرف گفتگو ۀمحترمان ۀخواست

.شد بیشتر موجب همپوشی می ،داشتش از حدفاصلهیب ،د بحث با درخواستیطرح جد

.بدمحیتوضمننییبفرمابعدشممصرع.بشمار متشیغننده،دستشاز :...مهمان

دیکه قرائت فرمود یثیحدبهاستاد اگر با توجه یسؤالهینویامنحاالاستاد :يمجر

حالتمع اهللا  یمع اهللا وقت البته ل یل

)مایچهارم س شبکۀ، معرفت برنامۀ(

ارائۀدلیلهمپوشانی مجري به

اطالعات
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يریگ جهینتوبحث-5

که  )1973(رشمنیهلینت  نظر دییأتبرعالوهگفتتوان یم ،یبررسمورد يها هنمونبهتوجهبا

ۀنیزمعنان و  گرفتنِدستبهو انداختن در صحبت طرف مقابل وقفه يبرا يا ها را بهانه پرکننده

،مداومتکراردرصورتبه کار نروند  نانیاطمبااگرها پرکنندهشدمشخص،داند یمگفتگو

.دنآور یطرف مقابل فراهم م يِریگ نوبت يبرارانهیزم

)1977(مرمنیزووستنظربرخالف،رانیایِونیزیتلويها برنامهيگفتگوهادرگفتارقطع

طور که همان ؛ستیناعمال قدرت  يبرا يا لهیخصمانه و وس یعمل)1988(لمزیو نظرات جک ب

 يریگ نوبتچراکه،ستین ییجو لطهاز س يقطع گفتار الزاماً تظاهرکند، اشاره می)1995(تانن 

کارگردانهاي مانتابع فر ،برنامهکنداکتوروزمانمیتنظلیدلبه،انیطرف مجرو قطع کالم از

.است

نظر تانن به.استگفتگوسبکدنیبرگز ،گفتارقطعدررؤثاز عوامل م یکی،نظر تانن مطابق

درادیزمراعاتسبک«که  یل کسدر مقاب »گفتاردرفعاالنهشرکتسبک«انتخاب،)1995(

گفتگو  نیمشخص شد اگر طرف یبررسنیادر.شود یمگفتارقطعسبب،ندیگز یرا برم »گفتار

 يریگ نوبتبه دنبالِ آن  و یهمپوشانزانیم،ندکنانتخابشرکت فعاالنه در گفتار را  سبک

.شدخواهد  شتریب

از عوامل  یفرهنگ يها تفاوتمشخص شد  یبررسنیدر ا )1995(تانننظراتدییتأدر

لیدلنیبه هم .است یفرهنگعواملتابعگفتارقطع،گریبه زبان د .مؤثر بر قطع گفتار است

فراهم  يریگ نوبت يبرارانهیاست که زم یاز عوامل هرچند ،به تعارف ییگوپاسخوتعارف

نظربهمطلوب نا ،یرانیاست و تعارف در فرهنگ ا یفرهنگ یمبحثکهازآنجااماآورد یم

،جهنتیدروشود ینممحسوبارزشضدهمبر اثر تعارفات سپاري  نوبت و  يریگ نوبت ،رسد ینم

.گذارد یبر مخاطبان نم یاثر نامطلوب یونیزیتلو يگفتگوهادر

خارج (یرونیبعواملری، گفتگو تحت تأثروزمره برخالف محاورات ،یونیزیتلو يگفتگوهادر

ازجمله،گفتگوروندبرزین ییویاستودطیشراگفتگو،برحاکمطیجز شرابهیعنی،است)از متن

 یخاصفیتعررسانهدربرنامهدیتولنوعوزمانقالب،.استرگذاریتأث ،و قطع گفتار يریگ نوبت

ودکورن،یدوربزانسنیمصدا،نور،طیشرا ،عالوه بر آن .گذارد یماثردارد که همواره بر گفتگو 

است  یاز عوامل یهمگ،گفتگو است نیطرف یابیقلمروومجاورتکنندة نییتعکهان مبلم ژهیوهب
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 يگفتگوهاکهروستنیااز.سازد یبودن خارج مو روزمره يگفتگو را از حالت عاد يحدودکه تا

.دیسنجآندرموجودطیشرابهتوجهبادیباراها برنامهنیدر ا ،قطع گفتار ازجملهو  ،يا رسانه
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