
33

جستار

وگ
ۀن
گ 
ف
ار
 ر
)ر
ک 
س
ف
(ۀ
گ 
ع
رل
ب 
رط
 «
تا
س
»
 
 د
 
ار
سر
 ی
دا
یی

م
یده
ک 
م
لا
ی

دورۀ سوم، سال اوّل
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بهار - تابستان  13۹5

درکاغلبکزبدنکهدیمک هکگونۀکنوشتدرمکدارنا،کتفدوتکهدیمکبینک

اینکگونهکوکگونۀکگفتدرمکوجودکدارد.کاینکتفدوتکهدکییکنک

استکیربوطکبهکهریککازکالیهکهدمکزبدن،کاعمکازکیعندیمکوک

نحومکوکصرفمکوکآوایمکبدشا.کهیچنینکزبدنکهد،کدرکگذرکزیدن،ک

اینک یبندمک برک زبدنک وک یمکشوناک یتحولک الیهکهد،ک هیۀک درک

تقسیمکیمکشود.ک تدریخمک بهکگونهکهدمکیختلفک دگرگونمکهد،ک

عالوهکبرکاین،کزبدنمک هکدرکینطقۀکجغرافیدیمکگستردهکامکتااولک

بهکصورتک رواجکخودک ینطقۀک نواحمک هیۀک درک ک ک
ً
یعیوال دارد،ک

گفتدرک درک تفدوتکهدیمک وک نیمکرودک بهک درک یکسدنک ک
ً
 دیال

یالکک دارد،ک هک وجودک یختلفک نواحمک آنک گویشکورانک

تقسیمکبنامکزبدنکبهکگونهکهدمکیکدنمک)هلجهکهد(کاست.کگدهکیکمک

ککبهکدالیلمکغیرزبدنمک)سیدسم،کاجتیدعم...(،ک
ً
ازکاینکگونهکهد،کیعیوال

بهکنسبتکگونهکهدمکدیگر،کاصلمکوکرسیمکیحسوبکیمکشودک

)رک.کبدطنم،ک1370:کک11-8(.

اهلکهرکزبدنک) دربرانکآن(کگونۀکگفتدرمکزبدنکندحیهکوکدورۀک

وک یمکآیوزناک )Acquisition(ک زبدن«ک »فراگیرمک یسیرک درک راک خودک

نسبتکبهکآنک»شم«کپیااکیمک ننا،کوکگروهمکنیزک هکواردکیرحلۀک

تحصیالتکرسیمکوکسوادآیوزمکوک»یددگیرمکزبدن«ک)Learning(ک

ـک هکایروزهکبیشترکیردمکازکاینکگروهناکککـکگونۀکنوشتدرمک یمکشوناک

وکرسیمکزبدنشدنکراکنیزکبهکهیراهکیقاارمکدانشکزبدنمکیمکآیوزناک

.)CRYSTAL, 2008: 8رک.ک(

وک یطدهعهک ازکیسیرک ک
ً
زبدنکعیاتد قایمک گونۀک ایدکشندختک

اینک یمکشود.ک حدصلک دورهکهدک آنک ازک بدزیدناهک یتونک بررسمک

کوکبندکبرکتعریف،ک»گونۀکنوشتدرم«کزبدنکدورۀک
ً
یتنکهد،کقدعاتد

کخدیوشکوک
ً
خودکراکبدزنیدیمکیمک ننا.کگونۀکگفتدرمکقایمکنوعد

تدریککاست،کزیراکصورتکهدمکعینمکآنک)Utterance(کبهکسببک

یدهیتکآواییشدنکازکبینکرفتهککوکبهکدستکیدکنرسیاهکانا.کبدکاینک

یسیرک چناک ازک فدرسم،ک قایمک یحدورهکامک گونۀک دربدرۀک حدل،ک

یمکتوانکاطالعدتمکبهکدستکآورد.ک

یکمکازکیندبعکتحقیقکدرکاینکیوضوع،کیتونک مکتعاادمک

استک هکبهکسببکنوعکیحتواکیدکیحاودۀکخدصکیخدطبدنکوک

چهکبسدکوضعیتکنویسناه،کبرخمکویژگمکهدمکگونۀکیحدورهکامک

زبدنکیکدنکوکزیدنۀکنگدرشکاثرکراکبدزیمکنیدیا؛کیدنناکبعضمک

آثدرک برخمک وک عیار(ک سمک  آنلدک )یشلورترینک عدییدنهک قصهکهدمک

صوفیدنهکازکنوعک»یقدیدت«هد.

نوعکدیگرمکازکیندبعک هکاطالعدتمکدربدرۀکگونۀکیحدورهکامک

قایمکزبدنکازکآنلدکبهکدستکیمکآیا،کبرخمکازک تدبکهدکوکرسدالتک

م،کیدکبخشکهدیمک
ّ
زبدنکشندسدنۀکقایم،کیدنناکالخصایص ابنکجن

ازکبعضمکآثدرکعلیمکاستک هکدرکآنلدکبهکعللمکبهکتبیینکویژگمکهدمک

آوایمکزبدنکپرداختهکشاهکاست؛کیدنناکفصلکاولکازکفنکاولک تدبک

معیار االشعار.کعالوهکبرکاینلد،کدرک تدبکهدمکینطقکنیز،کازکآنکک

زبدنکشکلک اجزامک یبندمک برک ینطقمک قضدیدمک اجزامک روک هک

یمکگیرنا،کگدهکاطالعدتمکدربدرۀکزبدنکعرضهکیمکشود.ک

یکمکازکنیونهکهدمکاینکاطالعدت،ک هکدرکنوعکخودک مکنظیرک

وکیغتنمکاست،کخبرمکاستکدربدرۀکتلفظکفعلکربطمک»است«ک

درکگونۀکیحدورهکامکزبدنکفدرسمکقایم،ک هکدرک تدبکینطقمک

اینک سومک یقدهتک یوضوعک است.ک ینارجک االقتباسک اساس 

 تدبک»عبدرات«کاستکوکفنکاولکازکاینکیقدهتکدرک»یعرفتک

اقوالکجدزیهکوکاحوالکانواعکوکاصندفکقضدید«کوکفصلکدومکازک

اهفدظک ازک اینکفنکدرک»تعیینکقولکجدزمکوکچگونگمکتأهیفک

بهکضرورتک »قضیه«،ک تعریفک درک یبحث،ک اینک درک یفرده«.ک

عنصرک»تأهیف«کبرامکشکلکگیرمکآنکاشدرهکشاهکوکآنگدهکیدهیتک

وکهیأتکتأهیفکبیدنکشاهکاست.کقوهمک)جیلهکام(کراک هکیشتیلک

برکخبرمکبدشاکقضیهکیمکندیناکوکسددهکترینکصورتکآنکحدصلک

دیگرمک وک یخبٌرعنهک یکمک است،ک هک هفظک دوک بینک رابطهکامک

کرابطهکوکنسبتکبینکاینکدوکهفظکاست.ک
ْ
یخبٌربهکاست.کتأهیف

هیأتکتأهیفکنیزکانواعمکدارد:

ییدا یسرار  د «ستا» رطب رلعگ 
(ۀفسک )ر رارفگ ۀنوگ

 مهن  کمالگ

استددیدرکفرهنگستدنکزبدنکوکادبکفدرسم
mehdikamali1970@yahoo.com
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کاهلکیندطقکیر زمکایرانکوکدرکآنکزیدنک
ً
ک دتبک هکاصدهتد

ً
ظدهرا

سد نکهناکبودهکاست،کبرامکنشدنکدادنکتلفظکیندطقکیختلف،کهرک

دوکیصوتک سرهکوکفتحهکراکدرکازامکفعلکربطمکثبتک ردهکاستک

وکازکاینکقرارکیمکتوانکگفتکدرکقرنکیدزدهمکدرکیندطقکیختلف،ک

هرکیککازکاینکدوکصورتکدرکینطقهکامکرواجکداشتهکاست.

ایدکخوشبختدنهکبرامکتلفظکقایمکترکگونۀکیحدورهکامکفعلک

ربطمکدرکزبدنکفدرسمکینبعکدیگرمکهمکوجودکداردکوکآنک تدبک

یعظمکشفامکابنکسیندست.کدرکواقعکاساس االقتباس ترجیهکامک

کآزادکازکبخشکینطقک تدبکشفاستکوکیبحثمک هکبهکآنک
ً
نسبتد

استنددکشاکنیزکترجیۀکاینکجیالتکاستک هکدرکفنکسومکازک

بخشکینطقک تدبکشفاکآیاهکاست:

وکأیدکهغةکاهفرسکفالتستعیلکاهقضدیدکخدهیةکعنکدالهةکعلمکهذهک

اهنسبةکإیدکبلفظکیفرد،ک قوهلمک»فالنکجنینک]=کچنین[کهست«ک

وک إیدکبحر ةک قوهلمک»فالنکجنین«ک أوک»هو«،کوک أوک»هم«ک

یفتحونکاهنونکینک»جنین«کفتکونکاهفتحةکداهةکعلمکأنک»جنین«ک

یحیولکعلمک»فالن«.ک)ابنکسیند،ک1371ق:ک40-39(

چندنکهکیالحظهکیمکشود،کدرکاینک تدبک هکدرکاوایلکقرنکپنجمک

قیرمکنوشتهکشاهکاست،کتصریحکشاهک هکدرکزبدنکفدرسمکیفلومک

رابطهکراکیمکتوانکبدکیصوتکفتحهکدرکپدیدنکجیلهکبیدنک رد.

بهکنظرکیمکرساکبتوانکنتیجهکگرفتک هکیدهیتکآوایمکاینک

گونۀکگفتدرمکازکفعلک»است«،کدرکقرنکپنجمکدرکبیشترکیدکهیۀک

یندطقکرواجکزبدنکفدرسمکفتحهکبودهکاستکوکدرکحاودکقرنک

یدزدهمکدرکبیشترکیندطقکبهک سرهکبالکشاهکبودهکاستکوکاینک

اهبتهکبدکدیگرکتحوالتکآوایمکشندختهکشاۀکاینکزبدنکدرکطولکاینک

ششصاکسدلکهمکجلتکاست.ککک

منالع

ک ابنکسـیند،کحسـینکبنکعباهللاک)1371ق/ک1952م(.کشفا.کتصایرکوکـ

یراجعـة:کابراهیـمکیا ـور؛کتحقیـق:کاألبکقنواتـم،کیحیـودک

گدهکبودکكهکبهکازاءکآنکتأهیف،کدرکهفظکاداتمکوضعکكنناکكهکدالکبرک

تأهیفکبودکوکآنکراکرابطهکخواننا؛کوکبدشاکنیزکكهکدرکبعضمکهغدت،ک

بهکیحضکتجردکازکادواتکیدکبهکقرائنکیعنوم،کبرکبعضمکتأهیفدتک

دهیلکسدزنا.کیثدلکاول،کهفظک»است«کدرکپدرسمکدرکاینکقضیهکكهک

»زیاکدبیرکاست«کیدکحركتکراءک»دبیر«کدرکبعضمکهغدتکعجمک

كهکگویناک»زیاکدبیر«.1ک)نصیراهاینکطوسم،ک1326:ک65(

بندکبرکاینکاطالع،کدرکبرخمکازکگونهکهدمکغیررسیمکزبدنکفدرسمک

)هغدتکعجم(،کبهکجدمکفعلک»است«،کدرکپدیدنکجیلۀکربطمکیکک

اینک یدهیتک ایدک است.ک یمکشاهک تلفظک )حر ه(ک یصوتک وتدهک

یصوتکچیست؟

درکنسخۀکچدپمک تدب،کبهکتصحیحکیارسکرضوم،کیکک

کزیرک»م«کگذاشتهک
ً
نشدنۀک سرهکپیشکازکحرفک»ر«کوکتقریبد

کیحلکقرارکگرفتنکآنکاشتبدهکچدپمکاستکوک
ً
شاهکاست،ک هکظدهرا

یقاارک چهک اینکضبطک ک
ً
اسدسد ایدک بدشا.ک »ر«ک زیرک یمکبدیستک

اصدهتکدارد؟

قایمکترینکنسخۀکخطمکشندختهکشاهکازکاساس االقتباس 

درکسدلک843قک تدبتکشاهکاست.کدرکاینکنسخه،کچندنکهکدرک

نشدنۀک فدقاک یوردبحثک یمکشود،ک لیۀک یالحظهک آنک تصویرک

یصوتک وتدهکاستک)نک.کت2(.ایدکدرکسهکنسخهکازکاینک تدبک

 هکدرکقرنک11قکتحریرکشاهکاستک)شیدرهکهدمک4934کوک3783کوک

357طک تدبخدنۀکیجلس(،کآشکدراکدرکزیرکحرفکپدیدنمک لیۀک»دبیر«ک

کنشدنۀک سرهکثبتکشاهکاست.کتصویرکیکمکازکاینکنسخهکهدک

درکپدیدنکیقدههکیالحظهکیمکشود.ک)نک.کت3(.کازکاینجدکیمکتوانک

نسخهکهدک تدبتک اینک یندطقمک هک درک یدزدهم،ک قرنک درک گفتک

کشاهکانا،کهیچونکایروزکدرکاغلبکیندطقکایران،کفعلکربطمک

تلفظک بهکصورتک سرهک فدرسمک زبدنک یحدورهکامک گونۀک درک

یمکشاهکاست.ک

ایدکنکتۀکدرخورکتوجهکاینکاستک هکدرکنسخهکامکدیگرکیتعلقک

بهکهیینکقرن،کدرک لیۀکیوردبحث،کدرکزیرکحرفک»ر«کنشدنۀک سرهک

وکبرکبدالمکآنکفتحهکثبتکشاهکوک دتبکدرکبدالمکاینک لیهکبدک

«ک)نک.کت4(.ککندمک دتبکاینکنسخه،کبندک
ً
ظرافتکنوشتهکاست:ک»یعد

برکآنچهکدرکابتاامکآنکثبتکشاه،ک»یحیارضدکاهقّیم«کاستکوک

،کآنگونهک هکازکیددداشتکخدتیۀکآنکیمکتوانکدریدفت،کنسخهک
ً
ظدهرا

درکشلرکدهلمکهناکاستنسدخکشاهکاستک)نک.کت1(.کک

عالیدتکسجدونامکازکنگدرناهکاست. 1.ک

تصویرک1؛کنسخۀکشیدرۀک10536،ک تدبتک1080ق،کگ201پ.
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خضیـرم،کفـؤادکاالهوانـم.کقدهـرة:کوزارةکاهیعـدرفکاهعیوییـهک

)افسـت:کینشـوراتکیکتبةکآیـتکهللاکاهعظیمکاهیرعشـمکاهنجفم،ک

قم،ک1405ق،کاهینطق،کج1(.

ک بدطنـم،کیحیارضـدک)1370(.کتوصیـف سـاختمان دسـتوری ـ

زبان فارسی.کتلران:کاییركبیر.

ک اسـاس ـ )1326(.ک یحیـاک یحیابـنک طوسـم،ک نصیراهایـنک

االقتبـاس.کبـهکتصحیـحکیحیاتقـمکیـارسکرضـوم.کتلـران:ک

دانشگدهکتلران.ک

ک ــــــــــــــ.کاسـاس االقتبـاس.کنسـخۀکشـیدرۀک4929کـ

 تدبخدنۀکیجلس،کتدریخک تدبت:ک843ق.

ک ــــــــــــــ.کاسـاس االقتبـاس.کنسـخۀکشـیدرۀک4934کـ

 تدبخدنۀکیجلس،کتدریخک تدبت:ک1065ق.

ک ــــــــــــــ.کاسـاس االقتبـاس.کنسـخۀکشـیدرۀک357طکـ

 تدبخدنۀکیجلس،کتدریخک تدبت:ک1068ق.

ک ــــــــــــــ.کاسـاس االقتبـاس.کنسـخۀکشـیدرۀک3783کـ

 تدبخدنۀکیجلس،کتدریخک تدبت:ک1075ق.

ک ــــــــــــــ.کاسـاس االقتبـاس.کنسـخۀکشـیدرۀک10536کـ

 تدبخدنۀکیجلس،کتدریخک تدبت:ک1080ق.ک

 ,Crystal, David, a dictionary of linguistics and phonetics ـ
Blackwell, 2008.

تصویرک2؛کنسخۀکشیدرۀک4929ک تدبخدنۀکیجلس؛کگ29پ.

تصویرک3؛کنسخۀکشیدرۀکک357طک تدبخدنۀکیجلس،ک تدبتک1068ق،کص23.

تصویرک4؛کنسخۀکشیدرۀک10536،ک تدبتک1080ق،کگ20ر.


