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  چكيده

افتد كه سخنگو به داليلي در قسـمتي از   فاق ميگوهاي روزمره گاهي اتودر گفت
اي در  كنـد و يـا وقفـه    اي را تكرار مـي  كند و يا حرف و كلمه اش مكث مي مكالمه

، درو اين رفتارها كه نوع خاصي از تصحيح بـه شـمار مـي   . كند مي سخنانش ايجاد
هـا و   مودن انـواع تـرميم  ص نجوي مشخوجست تحقيق حاضر در. دنام دار ترميم

ص زبان فارسي و نيـز مشـخ   ةگوهاي روزمروها در گفت ها در توالي نوبتجايگاه آن
 و غير ها و همچنين آغازگرهاي واژگاني نمودن بسامد وقوع هر يك از انواع ترميم

 جمله يا عبارت داراي عنصر قابل 254تحقيق شامل  اين. همراه آنهاست واژگاني
هاي متفاوت و در موضوعات  از محيط 1392ترميم است كه طي يك ماه در سال 

، هـاي تحقيـق نشـان داد كـه بـه طـور كلـي        يافته. آوري شده است مختلف جمع
زبان فارسـي بـا آنچـه     ةگوهاي روزمروهاي انواع ترميم در گفت ها و جايگاهترميم

. يكسان اسـت  ،اند ن كردهمورد زبان انگليسي بيادر ) 1977( »نهمكارا و شگالف«

نسبت بـه سـاير    ص شد كه بسامد كاربرد خودترميميِ خودآغازيهمچنين مشخ
   .زبانان بيشتر استانواع ترميم در مكالمات فارسي
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 مقدمه 

 ،هر كدام از طرفين مكالمه. عامل بين گوينده و شنونده استايجاد ت، هدف اصلي مكالمه
گيرنـد   كردن تصـميم مـي  اما چون درست هنگام صحبت .سعي به انتقال پيام خود دارند

شود و در اين هنگام اسـت   مي گويشان اشكال و يا اختالل ايجادودر گفت، كه چه بگويند
اگـر خـود سـخنگو    . شـود  يدان مـي رفع مشكل وارد م برايكاري به عنوان راه 1كه ترميم

  .كنند ترميم را اجرا مي 2شنونده و يا سايرين، ترميم را آغاز نكند
توليـد   سـازوكار هاي گذشته بيشتر در فهم  سال نيمحققتالش ، مكالمه ةمطالع براي

ه عمـده بـه   توجـ ، در حالي كـه در مطالعـات اخيـر    ؛)75: 1996، هست ون( زبان بوده است
و يـا تشـريح نقـش     )1990، همكاران شگالف و( د زبان در امور اجتماعيكاربر ةتحقيق دربار

به همين منظور سخنگويان بايد جمالتي را توليد كنند كـه  . دستور زبان در مكالمه است
عيـب و نقـص    امكان بي بايد جمالتي را در حدد و تر باش هدف تعامل اجتماعي نزديك به

  .ارائه دهند
دارند كه كاربرد زبان محاوره هرگز  بيان مي) 1980( شافه به دنبال نظر اٌكانل و ُكوال

  .)557: 2005 ،اٌكانل و ُكوال( تواند بدون وقفه و به معناي واقعي سليس و روان باشد نمي
قصـد   ،اگـر مشـكل مكالمـه   . كننـد  سخنوران هر غلطي را در سخنانشان تصحيح نمي

 .ممكـن اسـت مكالمـه بـدون تصـحيح ادامـه يابـد       ، ارتباطي سـخنگو را تخريـب نكنـد   
اهـداف ديگـري را   ، دهد كه گويندگان ممكن است از تـرميم  هاي ديگر نشان مي پژوهش

ممكن است در تصحيح خطاي كودكان و يا براي اهـداف آموزشـي بـه     مثالً. دنبال كنند
  .گوهاي زبان فارسي استوبررسي انواع ترميم در گفت، اما هدف از اين تحقيق. كار ببرند

  

  تحقيق ةپيشين

 بـا هـاي گفتـاري    از نارسايي ،)76: 1998، هاچبي و ووفيت( 3كاوي مكالمه قبل از پيدايش
4خطاهاي گفتاري«عنوان 

5زباني يها لغزش«و يا  »
 ةبار در حوزليناما براي او. شد ياد مي »

                                                 
1. Self-repair 
2. Participants 
3. conversation analysis 
4. conversation errors 
5. slips of tongue 
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اي از  عنـوان زيرشـاخه  گو بـه  وهاي موجود در گفت كاوي بود كه خطاها و تصحيح مكالمه

  .مطرح شد )1997( 1هاي گفتاري توسط شگالف تر به نام ترميم ييك پديده كل
بين  2يات بيشتري را همانند تغيير نوبتيجز، گووكاوي سعي دارد درباره گفتمكالمه

 به دست دهد 6ها و آهنگ 5هاتكيه، 4ها مكث، ها فاصله، 3گووسخنوران و يا همپوشيِ گفت
تـوان بـه    كاوي مـي  مكالمه ةمطالع ةالع از حوزاز اط پس .)76 :1998 ،هاچبي و ووفيت( دهد

در . ص و روشـن اسـت  مشـخ  يا مسـئله  ،كـاوي  ترميم در مكالمـه . مقوله ترميم پرداخت
  :داشته باشداشاره گو ومتفاوت در گفتة ترميم ممكن است به دو خصيص ،كاوي مكالمه
گيـري اشـاره داشـته باشـد؛ ماننـد       ممكن است به خطاهـاي ظـاهري در نوبـت    .1

  .گووهمپوشي در گفت
  .)51: همان( بپردازد ،چه گفته شدهيح آنشكل صح ممكن است به .2

هنگـام  به عنـوان مثـال    .گو نداردونظام ترميم ضرورتاً اشاره به تصحيح خطا در گفت
 جـايگزين كنـد   ،ي اشتباه نيستندگوينده يك لغت يا عبارت را كه حتترميم ممكن است 

، ناصـحيح كلمـه  مـواردي چـون انتخـاب    ، همچنين در نظام ترميم. )363: 1997 ،شـگالف (
، هاچبي و ووفيـت ( گيرد ه قرار ميفهمي هم مورد توج نيداري و يا كجاشتباه ش، لغزش زبان

1988 :74.(  

كند كه دستورالعملي است كه گوينده براي اجراي اصالح استفاده مي ،عملكرد ترميم
 قسمتي كـه در  9يا تعديل كردن 8جايگزين كردن، 7تكرار كردن: شودشامل موارد زير مي

  ).11: 1388، محرابي( تشخيص اصالح قرار دارد ةواحد ساختاري نوبت قبل از نقط در
بلكـه بـه دنبـال روش علمـي      ،كنند گو دنبال نميوي را در گفتطرح خاص ،سخنوران

 .سازد تا تعامل منظّمي را با مخاطبشان ايجاد كنندهستند كه آنها را قادر مي

در ، كنـيم  صحيح زبـاني جـايگزين مـي    يك اشتباه را با يك شكل ،هادر تصحيح خطا

                                                 
1. Shegloff 
2. turn taking 
3. overlap 
4. hesitation 
5. stress 
6. intonation 
7. repeat 
8. replace 
9. modify 
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  ).363: 1977، همكارانشگالف و ( تري از تصحيح اشاره دارد وسيع ةحالي كه ترميم به حوز

او . نـد ك ميياد، از ترميم به عنوان تصحيح مواردي كه روان و سليس نيستند »گاسي«

ايي اشـاره  هـ  غيرسليس بودن بـه پديـده  «: كند گونه تفسير ميروان و سليس نبودن را اين

 »افزاينـد  گفتـار نمـي   اي را بـه پـاره   كنند و گزاره را قطع مي 1دارد كه جريان سخن گفتن

  ).93: 2007، گاسي(

 »رايجـر « ،)(1996 و همچنين فاكس و همكاران) 1977( همكارانپيرو نظر شگالف و 

، كاربرد واژگـان ، كاربرد مكث، جو براي يك لغتوجست، ترميم را به عنوان تصحيح خطا
آغازهـاي  ، تغييـرات واژگـاني سـريع   ، واژگـاني يـا مكـث غيرواژگـاني    د كلمات شبهكاربر

  ).48: 2003 ،رايجر( داند ناصحيح و تكرارهاي آني مي
گوهـايي اسـت كـه    وگفـت ، دهد گوي واقعي و طبيعي رخ ميوچه در يك گفتپس آن

گـوي  ومواردي كه شنونده از آن به عنوان يك گفـت . ممكن است شامل موارد فوق باشد
  .كند روان ياد مي غير
سخنان غيرسليس و روان در گفتمان واقعاً اهداف ارتبـاطي افـراد را   : گويد مي »شافه«

، هـا و تكرارهـا   انديشـي چـاره ، دار هـاي مشـكل   شروع، ها كند؛ در عوض مكث تخريب نمي
  .)170: 1980 ،شافه( هايي براي رسيدن به اهداف ارتباطي هستند گام

 در) 1388( »محرابـي «. شـده اسـت  بررسـي ن ترميم در زبـان فارسـي چنـدان     ةمسئل

. اسـت  پرداختـه  2خود صرفاً بـه تحليـل نحـوي خـودترميمي در همـان نوبـت       ةنام پايان
ــا و حيــدرپور مقــدم«همچنــين  ــرميم ،)1390( »كي ــت جايگــاه ت ــوالي نوب  هــا را دردر ت

اي گوهـ وها به اين نتيجه رسيدند كه در گفـت آن. اندكرده هاي تلويزيوني بررسي مصاحبه
بـا  رو از اين. است 3بيشترين بسامد از آنِ خودترميميِ خودآغازي ،تلويزيوني زبان فارسي

ت ترميم در گفتارهاي معمولي سخنوران سعي خواهيم كرد انواع تـرميم و  اهمي هتوجه ب
  .درصد وقوع هر يك را در مكالمات عادي بررسي كنيم

                                                 
1. speech 
2. same-turn 
3. Self-initiated, self-repair 
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  و انواع ترميم اجزا

قين تاكنون تقسيمات تقريباً مشابهي را ارائـه  رد و محقاع متفاوتي داو انو اجزا ،ترميم
هـا شـامل سـه     ترميم«: كند و انواع ترميم بيان مي اجزا ةدربار )42: 1989( »لوِلت«. اند داده

  : هستندقسمت 
قسمتي  ؛)يعني قسمت قابل ترميم( دار است ل كه حامل قسمت مشكلتوليد او .1

   .كه احتياج به ترميم دارد
ويـرايش   ةكوتاه يا بلنـد درنـگ و يـا يـك واژ     ةه شامل يك دورترميم ك ةمرحل .2

توليـد ظـاهري    ةاين قسمت ممكن است توليد شود و يـا بـه مرحلـ    .است شده
   .نرسد

  .»شده ميترمبخش  .3

شـروع تـرميم و   ، جزء قابل ترميم: ترميم شامل سه مؤلّفه است ،»رايجر«اما طبق نظر 

تواند از شروع تـرميم و   مي بلكه، يداري نيستكننده لزوماً شنجزء ترميم. شدهجزء ترميم
شروع ترميم با يك جدايي يـا انقطـاع از    .)2003: 48 ،رايجر( جزء قابل ترميم دريافت شود

  ).27: 2000، شگالف( شود گو مشخص ميوادامه گفت
بي از اين يا تركي 2متن ةكنند يك پر، 1تواند شامل يك برش اين جدايي يا انقطاع مي

قابل مشـاهده   مشاهده و هم غير توانند هم قابل تكرارها مي، مواردشتر بيا در ام. دو باشد
ا در نهايت سـخنوران خصوصـيات سـاختاري مـتن اصـلي را بـه تـرميم انتقـال         ام. باشد
 شـود  منـد ايجـاد مـي   نوعي انسجام نظام ،رو بين متن اصلي و متن جديداز اين .دهند مي

  ).42: 1983، لوِلت(

 همكـاران، گالف و شـ ( ترميم بررسي شوند ةاساس شروع و يا نتيج توانند بر ها مي ترميم

به چهار نوع ، شود اما ترميم از اين جنبه كه توسط چه كسي انجام مي. )362 و 263 :1977
  :شود اصلي به شرح ذيل تقسيم مي

  خودترميميِ خودآغازي -1

س ترميم عنصر نيازمند ترميم را تشخيص داده و سپ گوينده خود ،در اين نوع ترميم

                                                 
1. 1cut-off 
2. filler 
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نماهـاي آغـازگر و يـا بـا تغييـرات آوايـي و       با نقش اًاين عمل اكثر. كند را آغاز و اجرا مي

خـودترميمي  «: گويـد  گونـه مـي  بـراي ايـن بخـش اين    رايجـر . راه اسـت نحوي هم -واژي

ترين نوع ترميم است كه شامل راهبردهايي اسـت كـه    معمول ،خودآغازي در همان نوبت
دهـد و تـرميم    كننده و جزء قابل ترميم در همان نوبت روي مـي  هاي ترميم بخش ،در آن

 .)48: 2003 ،رايجر( »شود توسط آغازگر اجرا مي

ط كننـد كـه توسـ    روندي تعريف مينيز همان نوبت و خودترميم را  »فاكس و همكاران«

كنـد و   گفتار را پيشاپيش قطع كرده و قسمت قابل ترميم را حذف مـي  گوينده يك پاره ،آن
 .)60: 2009 ،فاكس و همكاران( كند گفتار را توليد مي كند و يا دوباره آن پاره ح مييا از نو طر

از شـروع واحـد    پـس درست  ،ترين مكان آغاز ترميم كند كه معمول شگالف بيان مي
بـه عنـوان   « .باشـد  مي 2است و يا درست قبل از تكميل واحد ساختار ِنوبت 1ساختارِ نوبت

از توليد آخرين صداي آن واژه  پيشيا لين صدا و از توليد اوپس د يك لغت مثال در مور
 ).275: 1979، شگالف( »است

حاكي از وجود يك ابزار و دستگاه كنترل مخصـوص و يـا نـاظري     ،خودترميميِ افراد
نهـايي را كنتـرل و تأييـد     ةگـو و نتيجـ  واست كه صحت موتور فعال توليد مـداوم گفـت  

 ).98: 2000، پستما( كند مي

خودترميمي به زبان ساده يعنـي  «: دهد كه مي چنين نظر ميخودترمي ةدربار »هايكه«

خودترميميِ خودآغازي بهتـرين و كارآمـدترين نـوع    . )148: 1981 ،هايكه( »كنترل كيفيت

، سخن مفهوم حرفش را در آن قسمت كامـل كنـد   ةكه گويندزيرا قبل از اين، ترميم است
  .دهدعمل ترميم را در سخنش انجام مي

قسـمتي از پيـامش   ، ترميم براييك شخص «: گويند اره ميبدر اين »لي و آسگودمك«

كنـد و يـا    را توليـد مـي   »er«يـا   »m«اصـوات   ،هنگام سخن گفـتن  مثالً. كند را تكرار مي

كند و قصد دارد به مخاطبش ايـن پيـام    قسمتي از يك بخش تازه گفته شده را تكرار مي
  .)1959( »طع نكنيدحرف مرا ق، من هنوز بر سخنانم كنترل دارم: را برساند كه

  
                                                 
1. post-initiation 
2. pre-completion 
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  :مثال

Because you see [-uh] some of our people, {. (cleans throat)} who are 
doing Les, [--u:m] have to consider which paper {.} to do. 

  

نيز با بيان نظر خود بـه اهميـت خـودترميميِ خودآغـازي صـحه      همكاران شگالف و 
كـه  خـودترميمي در همـان نوبـت    ، ت ترميمِ خودآغـازيِ گويند اكثري مي آنها. گذارند مي

 . )369: 1977 ،همكارانشگالف و ( شود آميزي اجرا مي تمشكل وجود دارد به طور موفقي

كند كه وقتي ترميم توسط سـخنگويي كـه    شگالف همچنين در جايي ديگر بيان مي
 بـرد  مـي  بـه كـار  او آغازگرهاي ترميمي را  صورت نيادر ، شود منبع مشكل بوده آغاز مي

  ).268: 1984 ،شگالف(

بـا  : هاي زير ظـاهر شـود  خودترميمي خودآغازي در همان نوبت ممكن است با كنش
استفاده از انواع صداهاي زباني و غيرزباني مانند كشيدن صداها يا قطع صدا كـه درسـت   

  ).367: 1977، همكارانشگالف و ( گيرد بعد از خطا صورت مي
قرار اسـت   نكهياهايي از  نشانه، يكند كه قبل از ترميم واقع شگالف همچنين بيان مي

كـه   ددار ميو همچنين شگالف اذعان . )268: 1984 ،شگالف( وجود دارد، مشكل روي دهد
  ).362: 1997: همان( ترين نوع ترميم است خودترميمي خودآغازي صحيح

  
1خودترميميِ دگرآغازي -2

 

عنصـر نيازمنـد تـرميم را    ، ترميمي است كه در آن مخاطـب  ،خودترميمي دگرآغازي
ايـن نـوع   . كنـد  اما خود گوينـده آن را اجـرا مـي   ، كند داده و ترميم را آغاز مي تشخيص

دهـد كـه گوينـده بـه داليلـي آغـاز تـرميم را بـه مخاطـب           خودترميمي وقتي روي مـي 
  .دهد خود او عمل ترميم را انجام مي، از آغاز پساما ، گذارد وامي
دگرآغازي شايد اين باشـد   ترميميدارند كه دليل خودبيان مي »كيامحيدرپور و مقد«

ها به دليل رسمي بودن موقعيت و شرايط حـاكم از لحـاظ وقـت و سـاير     كه در مصاحبه
حيـدرپور و  ( دهـد هـا روي نمـي  سـاير تـرميم   ةاين نوع ترميم به انداز، عوامل بيرون زباني

  .)12: 1390 ،كيا ممقد

                                                 
1. other-initiated, self-repair 
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  1دگرترميمي خودآغازي -3 

مخاطـب   ،رد تا بنا به داليليسعي دا، عنصرِ نيازمند ترميم ةگويند، در اين نوع ترميم
، خواهد مطلبي را شخصاً عنـوان كنـد   مثالً وقتي گوينده نمي. دكنرا وادار به انجام ترميم 

، دگرترميمي خيلي مصـطلح نيسـت  . گيرد تا آن مطلب را بيان كند از مخاطب كمك مي
 .)875: 1977، موئرمن( شود مي در حالي كه خودترميمي بيشتر مورد پذيرش واقع

انجـام   را هـا  دگرترميمـي  بـه وفـور   معلمـين دهـد كـه    نشان مي »هول مك«طالعات م

آمـوز   يعني وقتـي دانـش   ؛افتد هاي درس زياد اتفاق مي السگونه ترميم در كاين. ددهن مي
 ،هـول  مـك ( كند مشكل ايجاد شده را تصحيح و تـرميم كنـد  م سعي ميمعل، كند خطا مي

1990 :351.(  
  

  2دگرترميمي دگرآغازي -4
عنصر نيازمند ترميم را تشخيص داده و تـرميم را آغـاز و   ، مخاطب، وع ترميمدر اين ن

  : تواند باشد از داليل ذيل مياين نوع از ترميم ناشي . كند اجرا مي
يعني سـخنگو بـدون اطـالع از توليـد      ؛مطلع نبودن سخنگو از مشكل روي داده - 

را تشـخيص  ا مخاطـب آن  ام، عنصر نيازمند ترميم سعي در ادامه سخنانش دارد
  . و سعي دارد خودش ترميم را انجام دهد دهد يم

يعنـي سـخنگو احسـاس     ؛ي تلّقـي كـردنِ مشـكل   يجز ا فرض برام، لع بودنمط - 
تـرميم را   مجـدداً  مخاطـب  در ايـن صـورت  كند كه لزومي به ترميم نيسـت؛   مي

  .دهد شخصاً انجام مي
  

  گيري و ترميم نوبت

هر يـك از سـه   . گو داردوگيري در گفت نوبتارتباط بسيار نزديكي با سازمان  ،ترميم
هـاي مختلفـي    ها و نوبـت  در جايگاه ،بخش يك ترميم ممكن است با توجه به نوع ترميم

نوبتي است كه در آن عنصر نيازمند تـرميم   ،ها ها و جايگاه مبناي تعيين نوبت. قرار گيرند
ها  ها و جايگاه و ديگر نوبتاولين است  ،قرار دارد كه همان نوبت نام دارد و از نظر جايگاه

                                                 
1. self-initiated, other-repair 
2other-initiated, other-repair 
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  .شود در ارتباط با آن تعيين مي

هـا را   هـا و جايگـاه   نوبت ،)367: 1977( همكارانهاي شگالف و  بندي با توجه به تقسيم
  :توان در جدول زير نشان داد مي

  

  جايگاه و نوبت انواع ترميم با توجه به نوع آغاز و اجراي آنها: 1جدول

  جايگاه و نوع

 نوبت

 ترميم ينوع اجرا آغاز ترميم نوع جايگاه

 خود خود دومين، اولين همان

 ديگري ديگري سومين بعدي

 ديگري/خود خود چهارمين سومين

  

  فنون آغازگري ترميم

 1معتقدند كه خودآغازي و دگرآغازي با استفاده از فنون آغـازگريِ  همكاران شگالف و
ايـن فنـون   . )368 -367: 1977 ،همكـاران  شگالف و( آيند ميمند و مشخصي به اجرا در قاعده

  :دشو مي 2واژگاني ناصر واژگاني و غيرشامل دو گروه ع
، »چـه جـوري بگـم   «، »منظـورم اينـه كـه   «ها و كلماتي نظير  واژه :عناصر واژگاني .1

  .دشو محسوب مي 3ا آغازگرهاي واژگانيعناصر واژگاني ي ءجز ،...و »يعني«

صاف كردن ، اكشش صد، مكث، عناصر غيركالمي نظير سرفه :عناصر غيرواژگاني .2
 .دشو محسوب مي واژگاني غيرغازگرهاي آ ءنيز جز... گلو و

 

 ها  تجزيه و تحليل داده

 دارندكه عنصر قابل ترميم  است گوونوبت گفت 254شامل  ،هاي پژوهش حاضر داده
 هـا در  گـو وگفـت . انـد بـه ثبـت رسـيده    1392  نفر طي يـك مـاه در سـال   15با كمك  و

، داخـل تاكسـي  ، رسـتوران ، فروشـگاه ، كـالس ، تر مدرسههاي متفاوت از جمله دف محيط
، سياسـي ، اجتماعي، ورزشي، و همچنين از موضوعات مختلف اقتصادي... خيابان و، منزل

 ،انـد  نفر شركت داشـته  دو ،ها گووگفت ةدر كلي. است  گردآوري شده... پزشكي و، مذهبي
                                                 
1. initiator techniques 
2. Nonlexical-initiation 
3. Lexical-initiation 
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پـس از بررسـي   . اسـت كنندگان در مكالمه مورد توجه قـرار نگرفتـه   اما جنسيت شركت

روي داده بودنـد   ها در كدام نوبت و جايگاه با توجه به اينكه ترميم ،ها ها و ترميم گووگفت
در . نگـاري و تحليـل شـدند    مكالمـه ، بنـدي  دسته ،و چه كسي ترميم را آغاز يا اجرا كرده

  . انواع ترميم مشاهده شد ةاز هم ،هاي بررسي شده ميان ترميم
 ترميميِ خودآغـازي مـورد از نـوع خـود    177، مورد بررسـي  ةمورد نمون 254 از ميان

ــازي   38، %) 7/69( ــيِ دگرآغ ــود ترميم ــورد خ ــيِ   32، %) 96/14( م ــورد دگرترميم م
مـورد نيـز    3و ( بـود دگرترميميِ دگرآغـازي  %)  57/1( مورد 4و %)  59/12( خودآغازي

  .)%)18/1( اند شدها بدون هيچ ترميمي ره
آن  ؛شـده اسـت   اسـتفاده ) 2004( »جفرسون«هاي  ها از نشانه نگاري داده براي مكالمه

  : ها عبارتند از اين نشانه. دشو ي كه به موضوع ترميم مربوط ميهاي هم فقط از نشانه
  دادن قطع گفتار  براي نشان –استفاده از  - 

  براي مكث )). - 

  براي محل قراردادن صداهاي غيرزباني » « - 

  .اند داده شده قرار { } آغازگرهاي غيرواژگاني در - 
  .اند مشخص شدهحروف خوابيده آغازگرهاي واژگاني با  - 
 . است شده  خط كشيده ،ها ترميم انجام گرفته زير عباراتي كه در آ - 

  . كنيم هايي را براي هر يك از انواع ترميم ذكر مي در ادامه نمونه
اجرا  آغاز و، ر نوبتهاي متفاوتي از ساختا ها در مكان خودترميمي همانند ديگر ترميم

همـان نوبـت    دو مكان اصلي بـراي قرارگـرفتن تـرميم در    ،اما در تحقيق حاضر ؛دشو مي
بررسـي  . داده است و در محـل انتقـال نوبـت     در درون نوبتي كه خطا روي: مشاهده شد

آغازي معموالً در درون نـوبتي كـه خطـا    هاي تحقيق نشان داد كه خودترميمي خود داده
محـل آغـاز و اجـراي    . شـود  آغاز و اجرا مي 1نوبت ةيعني در واحد سازند ،روي داده است

در  آغـازي اما گـاه خـودترميميِ خود  . طا بسيار نزديك استاغلب به محل وقوع خ، ترميم
جـراي تـرميم   عنصرِ نيازمند ترميم و آغـاز و ا ، صورت  گيرد كه در اين م قرار مينوبت سو

  . ددر يك نوبت قرار ندار

                                                 
1. turn-constructional unit 
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يعني در نوبتي كـه خطـاي گفتـاري رخ    ، آغازي در همان نوبتميِ خوداگر خودترمي

توان سه مكان براي آغاز و اجراي تـرميم در نظـر گرفـت     مي، داده است آغاز و اجرا شود
  :است  هاي ذيل مشخص شدهكه هر كدام از اين موارد در مثال

ماننـد  . قـرار دارد آغاز و اجراي ترميم دقيقاً در مكان وقوع عنصر نيازمند ترميم  )الف
  ):1( مثال

 .ها رو خاموش كنينرايانه ببخشيد، كامپيوترها: گوينده )1( 

  : ......شنونده
اقـدام بـه   ، »كامپيوتر« قرضي ةكار بردن واژه جلوگيري از ب براي گوينده ،)1( مثالدر 

پـس  ترميم توسط گوينده و بالفاصـله  . كند را جايگزين آن مي »رايانه« ةترميم كرده و واژ

شود و همچنـين آغـاز تـرميم بـا اسـتفاده از       از وقوع عنصر نيازمند ترميم آغاز و اجرا مي
  .پذيرد صورت مي است، »ببخشيد«آغازگرهاي واژگاني كه در اينجا 

آغـاز و  ، از اينكه توليد عنصر نيازمند تـرميم كامـل شـود    پيشترميم را  ،گوينده )ب
 ):2( نند مثالما ؛كنداجرا مي

مايشـگاه  ايـن قسـمت از ن  ، كنندگان عزيزبازديد} -{مهمـ :هگويند) 2( 
  ...شامل محصوالتي است كه

  :شنونده
كنـد و پـس از    آن را كامل نمـي ، پس از توليد ناقص يك كلمه گوينده ،)2( در مثال 

بدين شيوه . كند مي) مهمانان( »مهمـ«را جايگزين  »بازديدكنندگان« ةواژ، يك قطع گفتار

  .شود آغاز و اجرا مي، ن يافتن عنصرِ نيازمند ترميماز پايا پيشترميم 

 .شـود  ترميم كمي دورتر از محل وقوع خطا و درون همان نوبت آغـاز و اجـرا مـي    )ج
  :اين نوع ترميم است ةنمون) 3( مثال

حدود دو سـاله  } -{كنيم هاست كه ما داريم تالش ميسال: گوينده )3(
مستعد رو براي المپيادها آمـاده   آموزانكنيم تا دانش كه ما داريم تالش مي

  .كنيم
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ه ئـ جمله به صورت ناقص ارا ،توليد شده و پس از آن »هاستسال« ةكلم ،در اين مثال

يعنـي عبـارت   . شـود  ترميم آغـاز و اجـرا مـي   ، ط خود گويندهبا قطع گفتار توس .شود مي
  .شود مي »هاستسال«جايگزين عنصر نيازمند ترميم يعني  ،»حدود دو سال«

افتـد كـه    فاق مـي اما گاهي ات. ها از نوع واژگاني بودندميمتر، هاي باالموارد و مثالدر 
يعني گاهي گوينده پس . باشد عنصر نيازمند ترميم بيشتر از يك واژه و به صورت عبارت 

او جمله  ،ماند و در اين صورت سخن باز مي ةاز شروع يك جمله و توليد چند واژه از ادام
اي ديگـر   سـخن را بـه گونـه    ةادام، كند و با استفاده از عناصر واژگاني ميجا رها  را همان

  ):4( مانند مثال. كند بازگو مي
بگذاريـد  } -{ قدر زياد شده است كهامروزه آمار طالق آن: گوينده) 4( 

نـوعي تـرس و واهمـه     ،ها امروز به خاطر آمار زياد طـالق بهتر بگويم جوان
  ...دارند

پـس   ؛دانـد  را مناسب نمي  ظاهراً آن، گفتاره پس از توليد يك پارهگويند ،در مثال باال
 ،»بگذاريـد بهتـر بگـويم   «گيرد جمله را در جايي رها كند و با عبارت واژگـاني   تصميم مي

هـا امـروز    جوان« ةجمل، شدهگفتار ناقص توليدكند و به جاي پاره ترميم را آغاز و اجرا مي

گوينده با اين كـار  . كند را توليد مي »...و واهمه دارندبه خاطر آمار زياد طالق نوعي ترس 

توانـد هنـوز بـا قـدرت بـه       دارد كـه مـي   كند و اعالم مي آگاهانه نوبت را حفظ مي تقريباً
  .صحبتش ادامه دهد

اما گاهي تـرميم در   .شود ترميم در همان نوبت آغاز و اجرا مي ،هاي باالدر تمام مثال
شود كه باعث ايجاد سؤال در شـنونده   توسط گوينده اجرا مياي ا به شيوهام ،همان نوبت

داً گوينده سخن را مجد ،كند پس بعد از اينكه شنونده آن سؤال خاص را مطرح مي .شود
گيـرد و شـايد    اين نوع ترميم با مهارت خاص از طرف گوينده صـورت مـي  . دهد ادامه مي

  :گوياي اين مطلب است) 5( مثال. دهدروي مي جلب توجه شنونده يا شنوندگان براي
كـه تـو سـال سـوم تـرك       آمـوزاني  روز تعداد دانـش بهروز: گوينده) 5( 

  دونين چرا؟ مي. شه داره بيشتر مي ،كنندتحصيل مي
  چرا؟: شنونده
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بيـنن كـار    وقتي مي نآموزا دونين اين روزا دانش چرا؟ ديگه مي :گوينده

  ...، نيست
آغازي در همان نوبـت   ترميميِ خود كه خود مواردي ذكر شد ،هاي باالدر تمامي مثال
الع اطـ  كنـد و از آن بـي   عنصر قابل ترميم را توليد مـي ، گاهي گوينده. صورت گرفته بود

ه خطـاي صـورت گرفتـه    گوينـده را متوجـ   ،پس شنونده با عنصري غيـر واژگـاني   .است
ـ  ايـن  . كند ه اين خطا شده و آن را تصحيح ميآنگاه گوينده متوج .كند مي رميم از نـوع ت

  ):6( مثالمانند . گيرد م گفتار صورت ميا در نوبت سوام ،آغازيترميمي خود نوع خود
  - هاي آب كپسولها وقتي نشانآتش: گوينده) 6( 

  »هـ«: شنونده

، برن توي آتيشاكسيدكربن رو با خودشون ميهاي ديكپسول: گوينده
  ...خيلي مواظبن كه

بـدون  ، شنيدن عنصر قابل تـرميم  ةدر لحظ آيد كه شنونده درستا گاهي پيش ميام
 در ايـن . كنـد ه خطـايش مـي  گوينده را متوجـ ، اي با تكرار قسمت قابل ترميمهيچ وقفه

  ):7( مانند مثال. دهد آغازي در نوبت سوم روي مي ترميمي دگر خود ،صورت
هواشناسي اعـالم كـرد ميـانگين    . ديروز خيلي بارون باريد: گوينده) 7( 

  ...سانتيمتر بود و 24بارش حدود 
  سانتيمتر؟ 24 :شنونده
  .سابقه ماه گذشته بي 3متر بود و تو  ميلي 24: گوينده

عنصـر قابـل تـرميم را توليـد      دهد كـه گوينـده  زماني روي مي ،نوع ديگري از ترميم
كند ماهرانـه شـنونده را    زند و سعي مي كند و بنا به مالحظاتي از ترميم آن سرباز مي مي

. دهـد  آغـازيِ دگرترميمـي روي مـي    در اين صورت ترميم از نوع خود .م كندوادار به ترمي
  ):8( مانند مثال
و مشكالت ديگـه باعـث ميشـه تـو بعضـي       فشار اقتصادي: گوينده) 8( 

  .ميزي گرفته بشهپول زير) ). مثلِ، ها مثلِصنف
  مثلِ پزشكا؟: شنونده 
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ولـي از پزشـكا    ،فانه تو صنفاي ديگه هم هستنالبته متأس، آره :گوينده
  .رهانتظار نمي

زبـان بيـاورد و    را بـه خواهد شخصاً قسمتي از سخنانش در اينجا گوينده خودش نمي
در نهايـت گـاهي   . دكنـ كند تا شنونده را به گفتن آن قسمت قابل تـرميم وادار   سعي مي

رو از ايـن . ولي از توليد آن آگاهي ندارد ،شودعنصر قابل ترميم از سوي گوينده توليد مي
كند كه در اين صـورت   گوينده عنصر قابل ترميم را ترميم مي ،شنونده پس از پايان نوبت

  ):9( مانند مثال. استآغازي  ترميمي دگر دگرترميم از نوع 
كارشـناس   معماري مسـتقيماً  ةبود كه رشت 1375تا سال : گوينده) 9( 

  .ارشد داشت
  .1370تا سال : شنونده

 بـراي ، و تشـخيص عنصـر قابـل تـرميم     »1375سال «دن شنونده با شني ،در اين نوع

، ماند و پـس از پايـان سـخن گوينـده     كند و منتظر مي سخن گوينده را قطع نمي ،احترام
  .كند ترميم مي »1370سال «قابل ترميم را با گفتن قسمت 

  

  گيرينتيجه

گوهـاي  وچهار نوع ترميم و جايگـاه آغـاز و اجـراي آنهـا در گفـت     ، در پژوهش حاضر
ترميمـيِ   خـود ، ترميمـيِ خودآغـازي   خـود : كـه عبارتنـد از   شـد وزمره فارسـي بررسـي   ر

ــازي ــيِ  ، دگرآغ ــازي و دگرترميم ــيِ خودآغ ــازيدگرترميم ــان . دگرآغ ــت 254از مي  نوب
مـورد   38، %)7/69( ترميمـيِ خودآغـازي   مورد از نوع خود 177، گوي بررسي شدهو گفت
 4و %) 59/12( ترميمـيِ خودآغـازي  مـورد دگر  32، %)96/14( ترميمـيِ دگرآغـازي   خود
 ورد نيز بدون هيچ ترميمـي رهـا شـده   م 3( دگرترميميِ دگرآغازي بودند%) 57/1( مورد
  %).18/1( بودند
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1%

13%

15%

70%

1%

دگرترميمي دگرآغازي
دگرترميمي خودآغازي
خودترميمي دگرآغازي
خود ترميمي خود آغازي
بدون ترميم 

  
  درصد كاربرد انواع ترميم: 1نمودار 

  

 هـا و بـودن نتـايج ايـن تحقيـق بـه لحـاظ انـواع تـرميم        نتايج تحقيق مبين يكسـان  
، هـا طبـق آمـار و يافتـه    .اسـت  )1977( همكـاران هاي شگالف و  هاي آنها با يافته ايگاهج

بيشتر از بقيـه مـوارد يافـت شـد كـه داليـل آن        ،آغازي در همان نوبتترميمي خود خود
  :تواند موارد ذيل باشد مي

از آن آگـاهي دارد و در   ،گوينده گاهي درست قبل از توليـد عنصـر قابـل تـرميم     .1
  .دهد اول را در ترميم به خود اختصاص مينتيجه فرصت 

تـوان گفـت كـه     كند كه باز هـم مـي   گاهي آگاهانه عنصر قابل ترميم را توليد مي .2
 .ترميم را هم در ذهن خود آماده دارد ،تقريباً از قبل

 .فرصت كافي براي ترميم دارد، گو از آنِ گوينده استوچون نوبت گفت .3

 .دهدبه گوينده ميفرصت ترميم را ، احترام برايشنونده  .4

ت جـو صـميمي و غيـر    ترميم از نوع دگرترميمي هم به علص شد كه همچنين مشخ
 افتـد و فقـط تـرميم از نـوع دگرترميمـيِ     فـاق مـي  ات بسـيار  ،سـطح  رسمي بين افراد هم

كـه چـون    آن باشـد تواند  دگرآغازي به ميزان بسيار كمي وجود دارد كه دليل آن هم مي 
سرعت تـرميم   بنابراين به ،شود باً آگاهانه از طرف گوينده توليد ميعنصر قابل ترميم تقري

كند را ترميم مي  شنونده آن، از توليد و آغازِ ترميم توسط گوينده پسشود و يا گاهي مي
، به عّلت فراموشـي گوينـده  ، از توليد عنصر قابل ترميم پسو فقط موارد نادري است كه 

   .رسد خود او نيز به انجام ميط ترميم توسط شنونده آغاز و توس
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