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  چكيده

تمـايز گفتـار و    ،شـود  كه از وسيلة بيان ناشي مي ،ترين تمايز كاربردي زبان مهم
آورد كه در  اين تمايز دو گونة گفتاري و نوشتاري زبان را پديد مي. نوشتار است

هـاي دو گونـه بـه دوري يـا      تفـاوت . خـورد  چشم مي بهها كم و بيش  همة زبان
بـه دليـل    .دارد بسـتگي  هاي نوشـتاري  هاي گفتاري از صورت نزديكي صورت

عنـوان زبـان    اختالفات بارز گفتار و نوشتار در زبان فارسي، آموزش اين زبان به
اين دشـواري زمـاني   . آموزان به همراه دارد فراواني براي زبان  خارجي دشواري

ايراني بودن بسياري از مدرسان اين رشته، تخصص  شود كه غير تر مي محسوس
ي جدا از آمـوزش زبـان، محـيط زبـاني نامـأنوس و      ها مدرسان ايراني در رشته

، عـدم دسترسـي بـه    درنهايتآموزان، و،  بيگانه، ضعف عوامل انگيزشي در زبان
در آغاز مقاله، ضـمن اشـاره بـه     .نظر قرار گيرد مدمنابع آموزشي صوتي نيز در 

نوشـتاري، وضـعيت كلـي آمـوزش زبـان      ـ  گيري مطالعات گفتاري نحوة شكل
سـپس بـه توضـيح     ،مطـرح گرديـده   اختصـار  زبانـان بـه   ارسـي ف فارسي به غير

. ساختاري در دو گونة گفتاري و نوشتاري پرداخته شده است  هاي عمدة تفاوت
شـناختي،   هاي نـوين زبـان   مبناي پژوهش هاي اين دو، بر شرح مجموعة تفاوت

طرح مباني نظري، به شرحي كـه خواهـد    .دهد بخش اصلي مقاله را تشكيل مي
هـاي   ها در برنامه ة راهكار مناسب براي آموزش تفاوتئارا اساس تواند آمد، مي
آموزان مفيد واقـع   گفتاري زبانهاي  آموزي قرار گيرد و در كسب مهارت فارسي
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طرح . نجامدبيشود و، درنهايت، به ارتقاي دانش زباني آنان و جايگاه زبان فارسي 
زبانـان   فارسـي  فارسي بـه غيـر  مقاله از شناخت و تجربة نگارنده در آموزش زبان 

شناسـي   دار زبـان  هاي آن به روش اسنادي از آثار محققـان نـام   ت گرفته و دادهئنش
  .تأثير پذيرفته است

نوشتاري، آموزش زبان فارسي، گونة گفتاري، گونـة  ـ  مطالعات گفتاري :ها كليدواژه
  .نوشتاريـ  گفتاريهاي  نوشتاري، تفاوت

  

  مقدمه. 1

 )written variant( و گونـة نوشـتاري   )spoken variant( هاي گونة گفتاري تفاوتمطالعه در 
. آيـد  شمار مي بهشناسي نوين در آغاز قرن بيستم  هاي زبان اي جديد و از يافته زبان حوزه

كـه تنهـا گونـة معتبـر      ،بيش از دو هزار سال، مطالعة زبان بر مبناي شـكل نوشـتاري آن  
هاي اين دو  با اين همه، نخستين اشارت به تفاوت. است صورت گرفته ،شده شناخته مي

بايد توجه داشـت كـه هرگونـه    «: گويد كه مي جا آن ؛شود گونه به ارسطو نسبت داده مي
 »نيسـت  سبك نثر مكتوب سـبك بيـان گفتـاري   . نطق و بيان سبك مقتضي خود را دارد

)Chafe and Tannen, 1987: 384( . سوسـور )Saussure, 1966: 23(    نخسـتين بـار
افتراق گفتار و نوشتار و تمايز گفتار نسبت به نوشتار را باز شناخت و، بـر ايـن اسـاس،    

 هاي اوليه در اين زمينه به دعوت وولبـرت  پژوهش. مطالعات شناختي دو گونه آغاز شد
)Woolbert(  شكل گرفت و مراد از گونة گفتاري در آن زمان سخنراني براي عموم بـود 
)Chafe andTannen, 1987: 384(. 

در  )Borchers( نامـة بـوركرز   هاي گفتار و نوشـتار، پايـان   اولين اثر پژوهشي در تفاوت
هــاي ده تــن از  هــاي ادبــي و ســخنراني اســت كــه در آن بــه مقايســة نوشــته 1927ســال 

پرداخت  ،از جمله امرسون، گلدستون و لينكلن ،مريكااهاي سرشناس انگليس و  شخصيت
فعل امر، استفهام، اصوات، مراجعه به مخاطب و موقعيت،  ،گفتاري گونة در  ،و دريافت كه

ايـن نكـات در   . )ibid( ي داردتـر  بيشو نيز ضميرهاي اول شخص و دوم شخص كاربرد 
  .خورد چشم مي بهشناسي هم  هاي جديد زبان يافته

و اروپـا   ،مريكا، كانادااآن تاريخ تاكنون عمدتاً در  هاي حوزة گفتار و نوشتار از پژوهش
ايـن دو   يهـا  تفاوتويژه در طي نيم قرن گذشته، به بررسي  شناسان، به انجام گرفته و زبان

تواند، بيش از همه، در رشد و شكوفايي آمـوزش   مي اين مطالعات. )ibid( اند ه پرداختهگون
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دارد،  تـري  زبان، از جمله آموزش زبـان فارسـي كـه تمـايز دو گونـه در آن شـدت بـيش       
  1.آورداشد و نتايج سودمندي به بار تأثيرگذار ب

و تمـدني ايـران بخشـي از ميـراث      ،زبان فارسي به دليل جايگـاه واالي فرهنگـي، ادبـي   
برخـي از مراكـز دانشـگاهي    . شود و مورد توجـه جهانيـان اسـت    فرهنگ بشري شناخته مي

ايـن زبـان در مقطـع    . انـد  و آموزش آن پرداخته دربارة زبان فارسي هاست كه به پژوهش قرن
شـرايط  . شـود  تـدريس مـي   ،صد كشور ها و مراكز فرهنگي نزديك به يك كنوني، در دانشگاه

هـاي   حاضر امكانات وسيعي را فراروي ما قرار داده كه ايجاد ارتباط جهاني و شناخت ارزش
  .جمله است فرهنگي و تمدني كشورمان، دست كم در مراكز علمي جهان، از آن

اي  هـاي عمـده   هـا و محـدوديت   ويژه در خارج از كشور، با دشـواري  آموزش فارسي، به
كـه اغلـب    ،مدرسـان ارجمنـد زبـان فارسـي     ايراني بودن بخش عظيمي از غير. همراه است

از جملـة ايـن    ،ندا و در حيطة گفتاري زبان با مشكل مواجه  فرصت تحصيل در ايران را نيافته
دهنـد كـه عمومـاً در      سـان ايرانـي گـروه بـزرگ ديگـري را تشـكيل مـي       مدر. موانع اسـت 

محـيط زبـاني در مراكـز آمـوزش زبـان      . اند هاي جدا از آموزش زبان تحصيل كرده تخصص
ي به ايرانيـان يـا   ياب دستآموزان از  به اين معني كه زبان ،فارسي اغلب نامأنوس و بيگانه است

 تـر  بـيش از اين گذشـته،  . ندا آنان تعامل نمايند محروم آموزي با داناني كه در روند زبان فارسي
ـ ندار ختنهاي اقتصادي، انگيزة نيرومندي در امر آمـو  آموزان، به دليل كمبود مشوق فارسي . دن

هاي آموزشي و كمبود منابع صـوتي مشـكل ديگـر     نوشتاري در برنامهـ  نبود مباحث گفتاري
  .شود رشد يادگيري مهارت تكلم شمرده مي

آموزان در كسب مهـارت گفتـاري    مامي اين عوامل به پيشرفت بسيار كند زبانحاصل ت
هـاي   گيـري از حاصـل پـژوهش    بـا بهـره   ،رسد كه مي نظر به، الزم رو از اين. انجاميده است
زبانـان مـورد توجـه     فارسـي  هاي مناسب در تدريس گونة گفتاري بـه غيـر   جديد، راهكار

يافتـه در   هـاي انجـام   منظور بررسي پـژوهش   مقاله به اين. ريزان و مدرسان قرار گيرد برنامه
رود كه به هموارساختن راه آمـوزش فارسـي بـه     و اميد مي است حوزة يادشده فراهم آمده

  .زبانان كمك نمايد فارسي غير
هاي آموزش و گسترش زبـان فارسـي بـه     طي چند دهة گذشته كه برنامه در ،خوشبختانه

مند و مؤثرتري به اجـرا درآمـده، مدرسـان و محققـان زبـان       صورت نظام  زبانان به فارسي  غير
حوزة آموزش و پژوهش دو گونة گفتاري و نوشتاري آثـار سـودمندي فـراهم     فارسي نيز در

، )1367 -  68ثمـره،  ( »آزفـا «آموزش زبان فارسـي  : ندا عبارت ها آنترين  اند كه شاخص ساخته
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فارسـي  ، )1380كلباسـي،  (» فارسي گفتاري و نوشـتاري «، )1380مدرسي، ( گفتار در فارسي
 وحيـديان كامكـار،  ( زبـان فارسـي گفتـاري    دسـتور ، )1387 ،و ديگران ذوالفقاري( بياموزيم

نامـة   تعـدادي پايـان  . و توليدات كانون زبـان ايـران  ) 1386صفارمقدم، ( زبان فارسي، )1384
از ايـن   هـا  آنتـرين   اند كه مـرتبط  نيز به تأليف رسيدهشناسي  كارشناسي ارشد و دكتراي زبان

، )1382(، پريسـا فـوالدي   )1380(، ترانـه هـاتف حقـي    )1355(سيدمحمدتقي طيب : قرارند
  2).1382(و آزاده شكوهي  ،)1383(سارا زاهدي اصل 

هـاي دوم و سـوم ايرانيـان     زبان به خارجيان و نسـل  فارسي در مقالة حاضر، اصطالح غير
. آورنـد  شود كه در داخل يا خارج از كشور به آموزش زبان فارسي روي مي الق ميمهاجر ات
آموزان داخل كشور اغلب در دانشگاه المصطفي و ديگـر مراكـز آموزشـي شـهر قـم،       فارسي

هاي تهران، شيراز، اصفهان و برخـي ديگـر بـه تحصـيل      دانشگاه امام خميني قزوين، دانشگاه
برنـد و بـه دليـل     سـر مـي   بهدانشجويان زبان فارسي در خارج از كشور  تر بيشند اما ا مشغول

هـاي   ي بـه آمـوزش  تـر  بيشويژه در حوزة گفتار، نياز  زبان، به نداشتن ارتباط با محيط فارسي
  .گفتاري دارند

  
  گونة گفتاري. 2

هـره  ب دانند سطحي، فاقد نظم و بـي  بسياري از مردم زبان گفتار را، برخالف نوشتار، زباني مي
ها و عبارات كوتاه با امكان تكرار، سكوت، اشـتباه و ماننـد آن    از قواعد دستوري كه از جمله

نظـم، گرچـه بـه     رغم اين تصورات، گفتار نه زباني سطحي است و نه بـي  به. شود تشكيل مي
ي نسـبت بـه نوشـتار    تـر  كممحتواي  ،كه به آن پرداخته خواهد شد ،دليل گسستگي قاموسي

ن، زبان گفتار نبايد شكل منحط و پستي از زبان نوشتار دانسـته شـود بلكـه بايـد     بنابراي .دارد
اي گسـترده   زبان گفتار حوزه. شمار آيد كه براي كار متفاوتي طرح شده است نظام متفاوتي به

  .شناسي هنوز ناشناخته مانده است دارد كه اهميت آن در زبان
طيفي قـرار داد كـه در يـك طـرف     توان در  تجلي گفتار و اشكال گوناكون آن را مي

هـاي   ين اختالف با ويژگـي تر بيشدر طرف ديگر،  ،ترين تفاوت را با نوشتار دارد اما كم
هايي كه از قبل  ي رسمي در تلويزيون و برنامهوگو گفت، الًمث. دهد نوشتاري را نشان مي

تري با زبان نوشـتار دارنـد، امـا در     نزديكي بيش ،مانند موعظه و سخنراني ،طراحي شده
كه بين دو يا چند نفر در حـين انجـام كـاري     ،رسمي و عادي ي غيروگو گفتمكالمه و 

نزديكـي و دوري گفتـار بـا نوشـتار     . شـود  ين تفاوت ديده مـي تر بيش ،گيرد صورت مي
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. تزبان نوشتار اسـ  ةگذار بر گفتار تجربتأثيرعامل . هاي متفاوت دارد بستگي به موقعيت
 گـذارد  تـري مـي   ثير بيشأتر باشد بر گفتار شخص ت تر و عميق هرچه اين تجربه طوالني

)Asher and Simpson, 1994: 4301(.  
هـاي   هاي زبـاني و توجـه بـه اولويـت     ريزي آموزش زبان گفتار، شناخت گونه در برنامه

ين دليـل،  بـه همـ  . يابـد  آموزشي، هم از نظر مدرسان زبان و هم فراگيران، اهميت خاص مـي 
  .الزم است، با رويكرد آموزشي، توجه كافي به اين مقوله مبذول شود

هــاي زبـاني تــاكنون مطالعـات دقيــق و جـامعي از ديــدگاه     هــا و گونـه  زمينـة سـبك   در
شناسـان ديگـر نيـز     محققان و زبان .)1368مدرسي، (شناسي زبان صورت گرفته است  جامعه

مراتـب  «عنـوان   زيـر ، )1378(جمله ابوالحسن نجفـي  از  ،اند در اين حوزه به تحقيق پرداخته
، زبان نوشتار را به دو گونة زبان ادبي و رسمي، و زبان گفتار را نيز به دو گونة روزمـره  »زبان

اي  زبان معيار محـاوره ) 1384(والي رضايي . آموزشي ندارد كاراييو عاميانه تقسيم نموده كه 
مورد رابطـة زبـان معيـار     داند اما معتقد است كه در ميو زبان عاميانه را دو مقولة جدا از هم 

هـاي   بنـدي گونـه   گفتاري با زبان محاوره تعريف دقيقي وجود ندارد و اين از مشكالت طبقه
، در بحث زبان معيار و معيارسـازي،  )1384(همچنين ناصرقلي سارلي . شود زباني شمرده مي

 .شـمارد  ها و ساختار گفتار را معيارگريز مـي  يطور كلي، ويژگ  داند و، به تقدم را با نوشتار مي
رغم اعتبار، مسائل آمـوزش   ، به)1362(اشرف صادقي  و علي) 1386(در آراي احمد سميعي 

  .زبانان لحاظ نگرديده است فارسي زبان به غير
هاي زباني از نظر آموزش فارسي به خارجيـان   در گونه تر بيشمالحظات يادشده بررسي 

هـاي   به تعريف مختصـر گونـه   جا ايندر . ي نياز داردتر بيشسازد كه به مجال  را ضروري مي
  :شود زباني به شرح زير بسنده مي

شـكل خوانـداري بـا شـكل     . هاي مكتوب اسـت  همان خواندن متنيعني : خوانداري. 1
هـا و   خوانـدن مـتن خبـر، اعالميـه    . ه صوت است تفاوتي نـدارد نوشتاري جز در ابزار بيان ك

هـايي از   نمونههاي رسمي  مطالب رسمي ديگر از راديو و تلويزيون و يا در مراسم و مناسبت
  .شود كاربرد اين گونه شمرده مي

و  ،ادبـا، فضـال  . ترين فاصله و تفاوت را بـا گونـة نوشـتاري دارد    اين گونه كم :اديبانه. 2
هاي مذهبي و بيان مطالبي كه كـامالً رسـمي    هاي مختلف، خطابه مي در سخنرانيمقامات رس

  .)Brown and Yule, 1983: 7( كنند و جدي است از آن استفاده مي
 كردگان و فرهنگيان جامعه اسـت كـه بـر     ميان تحصيل وگو گفتزبان  هگوناين  :معيار. 3
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و  ،ها، مراكز علمـي و آموزشـي   دانشگاهپاية فارسي گفتاري رايج در تهران شكل گرفته و در 
و  ،همچنـين در محافـل اجتمـاعي، اداري   . شـود  مدارس سرتاسر كشور بـه آن تـدريس مـي   

  .گويند سياسي به اين گونه سخن مي
هم در روابط رسمي با مقامات بـاالتر و  . گونة گفتاري معيار با ادب و احترام همراه است

شـود كـاربرد دارد و هـم در     ادب و احتـرام دانسـته   كه شايستة  شخصي افراد بيگانه و با هر
  .و همكاران ،رسمي و دوستانه با دوستان، نزديكان، خويشاوندان روابط غير

رسمي زبان است كه با گونة معيار وجوه اشـتراك زيـادي دارد و    گونة غير :اي محاوره. 4
مشخصـات  . هستند  انويژه نسل جو كرده و ديگران، به كاربران آن عموم مردم، اعم از تحصيل

  :اين گونه به شرح زير است
در » تـو « به همين دليل، ضمير دوم شخص مفرد. و خودماني است ،ساده، صميمي )الف

  .آن كاربرد زيادي دارد
آمـوزان و اقشـار ديگـر بـا ذوق و      ها و تركيبات جديدي كه دانشجويان، دانـش  واژه )ب

  .كنند در آن فراوان است سليقة شخصي ابداع مي
ها را ناپسـند   تر جامعه كاربرد آن اصطالحات و تركيباتي كه اقشار فرهيختة و مسن )پ

اي مخصوصاً  از گونة محاوره. شود كنند در آن استفاده مي دانند و از آن احتراز مي و ناروا مي
هـاي تفريحـي و    سـريال . شـود  سود برده مـي بسيار هاي طنز و بيان شاد و مفرح  در برنامه

اي تعلـق   ها به گونة محـاوره  اين نمونه. اي است موالً سرشار از عناصر محاورهدار مع خنده
ده،  خيال شو، پسره زده تو جادة خاكي، سيريش نشو، حال مي دمت گرم، گير نده، بي: دارد

  كجاي كاري؟
رود و  كـار مـي   سواد بـه  و كم ،سواد اي است كه در ميان طبقات پايين، بي گونه :عاميانه. 5

ايـن  . شـود  شكل افراطي آن شمرده مـي » ميداني چاله«يا اصطالحاً  »التي«  ي جاهلي،ها كاربرد
  :هاي زير را دارد گونه ويژگي

شـوند، ماننـد    تلفـظ مـي   و مبـدل  صـورت مقلـوب    هاي زبان در آن به برخي واژه )الف
ترتيـب بـه    هاي معياري سبد، گرد، عذر، نسخه، عكس، كليد كه در گونة عاميانـه بـه   صورت

  .)27: 1384رضايي، (آيند  شكل سبت، گرت، عرذ، نخسه، عسك، كليت درمي
: شـوند  كار برده مـي  صورت نادرست به  لحاظ نحوي و معنايي به  بعضي تركيبات به )ب

  .، فرِيزِربه قول فرمايش شما
  .هاي ناخوشايند و مغاير با ادب و حرمت زباني در اين گونه كاربرد دارد صورت )پ
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كردن، خيطمـون نكـن، مـن     اختالطنه،  دويم، سيم، نوكرتم، نه: چند نمونه از گونة عاميانه
  .كشيم، نامرد، پدرسگ، تخم سگ گيرپاژ كردم، از موتور مثل يابو كار مي

ي زبان فارسي كـه در بـين اقشـار متوسـط و بـاالي جامعـه كـامالً        ترين گونة گفتار رايج
شود همان گونـة معيـار اسـت كـه چاشـني محـاوره، بـا رعايـت          پذيرفته و معتبر شمرده مي

رو، يـادگيري گونـة گفتـاري     ايـن از . افزايد مالحظات اجتماعي، به شيريني و طراوت آن مي
اي، دومين اولويت آمـوزش زبـان فارسـي     معيار، نخستين اولويت، و آشنايي با گونة محاوره

هاي ديگـر اجتمـاعي و حتـي     در مراحل پيشرفتة آموزش، آشنايي با گونه. شود محسوب مي
  .ضروري خواهد بود چه بساهاي مختلف سودمند و  ها و لهجه گويش
  

  گونة نوشتاري. 3

گـي  شود و وسيلة حفظ و انتقـال ميـراث فرهن   زبان مكتوب زبان علم و ادب شمرده مي
همـة اسـناد،   . و بـا آينـدگان اسـت    ،بشر و ابزار ارتباط نسل حاضر با خود، با گذشتگان

هـاي درسـي و    كتـاب . يابد مدارك و توافقات مهم و روزمره به صورت نوشته اعتبار مي
 و روابط رسـمي و اداري همگـي شـكل مكتـوب دارد     ،ها درسي، مجالت، روزنامه غير

)Brown and Yule, 1983: 1.(   
اي با گونـة   كرده زبان در طول تاريخ به صورت نوشتاري تعليم داده شده و هر تحصيل

ت فراوان زبان ياهم. يابد گيرد دست مي نوشتاري به محتواي علمي و ادبي زباني كه فرا مي
نقـش زبـان نوشـتار    . نوشتار و نقش محوري آن در جوامع باسواد را بايد در نظـر داشـت  

معتبـر بـراي    ةبه حدي مهم است كه ما زبان نوشته را تنها گون مخصوصاً در جوامع باسواد
ها سال قبل از نوشتار پديد آمده و به زندگي افـراد بشـر    اما گفتار ميليون. دانيم يادگيري مي

  ).Halliday, 1989: 7( راه يافته است
تـري نسـبت بـه گونـة      پـارچگي بـيش   دستي و يـك  گونة نوشتاري زبان فارسي از يك

  :گيرد خوردار است و انواع زير را دربر ميگفتاري بر
هاي ادبيات، دين، فلسفه و ماننـد آن كـاربرد دارد و تنهـا     اين گونه در حوزه :اديبانه. 1

گونة اديبانه با قواعد نگارش انطباق . آيند و اهل قلم از عهدة نگارش آن برمي ،اديبان، علما
گيـري از   به لحاظ دقت فراوان در بهره. شود ترين گونة زبان شمرده مي  كامل دارد و رسمي

بسـيار جـذاب و    ،هـاي زبـاني نغـز و پرمعنـي     بسامد و نيـز سـاخت   هاي متنوع و كم واژه
  .رسد مي نظر بهتأثيرگذار 
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كردگان در سـطح جامعـه بـه آن     اين همان گونة رسمي است كه عموم تحصيل :معيار. 2
بر قواعـد   ؛و ارتباطي كاربرد دارد ،اداريهاي آموزشي، اجتماعي،  نويسند و در همة حوزه مي

  .كند تري نسبت به گونة اديبانه تبعيت مي و ساده تر نگارش منطبق است و از سبك عادي
هـاي   هـا، ياداشـت   اين گونه شكل نگارشي گونة گفتاري اسـت كـه در نامـه    :شكسته. 3

ــراي خويشــاوندان، نزديكــان  و پيامــك ،شخصــي ــاربرد  ،هــاي تلفنــي ب . داردو دوســتان ك
. شـود  هاي تلويزيوني بـه ايـن گونـه زيرنويسـي مـي      هاي سينمايي و سريال ي فيلموگو گفت

  .اند صورت شكسته نوشته  برخي نويسندگان نيز آثار خود را به
هـاي آموزشـي    تأكيد بر گونة نوشتاري معيار و تدريس اين گونه اولويت نخسـت برنامـه  

  .زبانان است فارسي براي غير
  

  نوشتار و گفتارهاي  تفاوت. 4

  ردگي قاموسيفش 1.4
هـاي   را يكي از ويژگـي  )lexical density( فشردگي قاموسي )Halliday, 1989: 61( هليدي

دانـد و عامـل فشـردگي را كثـرت عناصـر       برجستة زبان مكتوب نسبت به زبان گفتار مـي 
. كنـد  معرفي مي )grammatical items( مقابل عناصر دستوري در )lexical items( قاموسي

هاي آن مـتن   هاي قاموسي يك متن را نسبت به كل واژه چه مجموعة واژه به تعبير او، چنان
بـه عبـارت ديگـر، فشـردگي قاموسـي      . آيد دست مي بهدرصد فشردگي متن  ،حساب كنيم

درصد فشردگي . هاي يك متن هاي قاموسي بر كل واژه عبارت است از حاصل تقسيم واژه
ــد مبنــاي مــي ــا يوهان. ســنجش و مقايســة متــون مختلــف قــرار گيــرد  توان  ســنويكتوري

)Johanssen, 2008( عناصر قاموسي و دستوري متون زبـاني را بررسـي    هاي محاسبة  شيوه
  .و پيشنهاد كرده است

عناصـر دسـتوري را   . شـوند  و قيـد مـي   ،عناصر قاموسي زبان شامل اسم، فعل، صـفت 
عناصر قاموسي بـه  . دهند و حروف ربط تشكيل مي ،عمدتاً حروف اضافه، اصوات، ضماير

بـار معنـايي و اطالعـاتي     هـا  آناند و وجه تمـايز   لحاظ محتوايي متمايز از عناصر دستوري
 هـاي محتـوا   به اين جهت به عناصر قاموسـي واژه . نسبت به عناصر دستوري است تر بيش

)content words( هـاي طبقـة آزاد   بـه واژه همچنين ايـن دسـته از عناصـر    . شود نيز گفته مي 
)open class( از طـرف  . راحتـي قابـل افـزايش اسـت     شوند زيرا اجزاي آن طبقه بـه  تعبير مي

طبقـة   ،گوينـد  نيز مـي  )function words( هاي تابع واژه ها آنكه به  ،دستوريديگر، عناصر 
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، مـثالً  هـا  آن به اين دليل كه افزودن اجزاي جديد به ؛گيرند مي را دربر )closed class( بسته
شـدن مفهـوم فشـردگي     روشـن زير به ة جمل. يك ضمير يا حرف اضافه، بسيار نادر است

  :كند كمك مي
‘The trust has offered advice to local government authorities on cemetery 

conservation’. 

عناصـر   onو  ،the ،has، to ةچهـار واژ  ،در اين جملـه كـه از دوازده واژه تشـكيل شـده    
دو  قاموسـي  به عبارت ديگر، تعـداد عناصـر  . اند و هشت واژة ديگر عناصر قاموسي دستوري

، يعني حاصل تقسيم هشت بـر دوازده  %66عناصر دستوري است و درصد فشردگي آن  برابر
  :كنيم گفتاري زير مقايسه مي ةيادشده را با جمل ةجمل. باشد مي

‘The only real accident that I’ve ever had was in fog and ice’. 

عناصر قاموسي شـامل  . رسد عناصر دستوري و قاموسي به سيزده مي در جملة باال، تعداد
 ,the, only, thatو عناصـر دسـتوري مركـب از نـه واژة      real, accident, fog, iceچهار واژة 

I’ve, ever, had, was, in, and  عناصـر دسـتوري و    ،بـه ايـن ترتيـب، در جملـة دوم    . اسـت
دارند و درصد فشردگي آن حاصل تقسيم چهار بر سيزده، يعني تقريبـاً   قاموسي رابطة عكس

  .باشد از نصف جملة اول مي تر كمدر نتيجه، فشردگي قاموسي جملة اخير . است% 30
اي كـه مطـرح گرديـد بـه موضـوع و محتـواي        عناصر دستوري و قاموسي به گونه ةرابط

نوشتاري را به شكل گفتاري آن تبديل كنيم همـان رابطـه    ةهر جمل. ودش خاصي محدود نمي
  :زير ساختار نوشتاري دارد ةجمل ،مثالً. را مشاهده خواهيم كرد

‘The growth of attachment between infant and mother signals the first step in the 

development of a child’s capacity to discriminate amongst people’. 

  :باال چنين است ةشكل گفتاري جمل
‘When an infant and its mother start to grow attached to each other, this is a sign 

that the child is beginning to discriminate amongst people’. 

ت و حـال  نوشتاري، تعداد عناصر قاموسي دوازده و عناصر دستوري يـازده اسـ   ةدر جمل
هـاي   نمونه. كند تعداد همين عناصر در شكل گفتاري به ترتيب به ده و شانزده تغيير مي كه آن

  :زير از زبان فارسي نيز مؤيد همين رابطه است
  ).0: واژة دستوري ؛4: واژة قاموسي. (پيروزي مستلزم تالش است: نوشتاري
  ).3: واژة دستوري ؛5: قاموسيواژة ( .پيروز شويم بايد تالش كنيم كه براي اين: گفتاري

  .)1: واژة دستوري ؛6: واژة قاموسي( .دريافت وام مشروط به امضاي قرارداد است: نوشتاري
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واژة ( .شرطش ايـن اسـت كـه قـرارداد را امضـا كنيـد       ،اگر بخواهيد وام بگيريد: گفتاري
  ).4: واژة دستوري ؛8: قاموسي

ـ    تر به »نوشتاري«گيرد كه هرچه زبان  هليدي نتيجه مي  هكار رود نسبت عناصـر قاموسـي ب
كـه   ،)Ure, 1971(همچنين ار . )Halliday, 1989: 64( افزايش خواهد يافت نهاي آ كل واژه

دهد كـه   نظر مي ،نخستين بار، قبل از هليدي، به معرفي فشردگي قاموسي زبان پرداخته است
هستند اما اكثريـت  % 40از تر  هاي گفتاري داراي فشردگي قاموسي كم اكثريت عظيمي از متن

  .يا باالتر دارند% 40عمدة متون نوشته فشردگي قاموسي 
، بـيش  1960گر پركار دهـة   ، پژوهش)DeVito( شناسي، دويتو از ميان ديگر محققان زبان

 نوشتاري تأكيد كرده اسـت   گونة هاي دشوارتر در از همه بر پيچيدگي قاموسي و كاربرد واژه
)Chaf and Tannen, 1987: 385(.   

  
  سامد عناصر زبانيب 2.4

. سـت ها آنهاي دو گونـة گفتـاري و نوشـتاري بسـامد عناصـر دسـتوري در        از ديگر تفاوت
ايـن  ). Halliday, 1989: 66( عناصر دستوري بسامد باالتري نسبت به عناصر قاموسي دارنـد 

هاي بسامدي كـه در   نامه تفاوت با مالحظة سطحي جمالت زبان قابل تشخيص است اما واژه
آمار كاربرد عناصر زباني به دقت آورده شده اطالعات معتبر و مسـتندي در ايـن زمينـه     ها آن

  .دهند ارائه مي
پيكرة دانشگاه براون كه با حجم حدود يك ميليون لغت براي زبان انگليسي فـراهم شـده   

. دهـد  نشـان مـي   69970را در جايگـاه پربسـامدترين عنصـر بـا شـمار       theحرف تعريـف  
مبناي پيكرة يك ميليـون لغتـي تنظـيم شـده و بـيش از       بر »هاي پركاربرد فارسي امروز واژه«

اسـت كـه   » و«پربسامدترين عنصـر در ايـن پيكـره    . ي داردقاموس لغت قاموسي و غير 8000
جـدول زيـر ده عنصـري را كـه داراي بـاالترين بسـامد در       . رسـد  مـي  49758بسامد آن بـه  

  :دهد مبناي دو منبع يادشده، نشان مي هاي فارسي و انگليسي هستند، بر زبان
  بر مبناي دو منبع يادشده يسيانگل و يفارس يها زبانبسامد در  نيباالتر با عنصر ده. 1 جدول

  يسيانگل بسامد  انگليسي ةواژ  فارسي بسامد  يفارس واژة

  و

  به

  را

94758 

32478 

25797 

the  

of  

and  

69970 

36410 

28854 
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  از 

  كه

  در 

  اين 

  با

  است

  آن

23717 

22593 

21671 

11762 

11611 

9837 

6999 

to  

a 

in 

that 

is 

was 

he 

26154 

23363 

21345 

10594 

10102 

9815 

9542 

هـاي   طور كلي يافتـه   نيز به )Assi, 1385(ي هاي زبان فارس پنجاه ميليوني پايگاه داده  پيكرة
  :است مبناي پنجاه ميليون آمار بسامدي زير برگرفته از آن پيكره و بر. كند باال را تأييد مي

  فارسي زبان هاي داده پايگاه ميليوني پنجاه  پيكرة از برگرفته يبسامد آمار. 2 جدول

  بسامد  واژة فارسي  بسامد  واژة فارسي

  و

  در

  به

  بودن

  از

1564367 

1141090 

1032361 

936188 

815131 

  كه

  اين

  را

  با

  شدن

717437 

605169 

553410 

413463 

364637 

عناصر دستوري به لحـاظ   هاي انگليسي و فارسي، در فهرست واژگان زبان ب،يترت نيا به
، در جايگـاه بعـدي   تـر  كمميزان كاربرد در صدر قرار دارند و عناصر قاموسي، با بسامد بسيار 

  آورده شده» هاي پركاربرد فارسي امروز واژه«بسامدترين عناصري كه در  برخي از كم. اند آمده
، فروپاشـي ، عمـران ، سـتم  ه،رشـو ، پاسـداري ، آواره :ند ازا باشند عبارت و داراي بسامد ده مي

بـه  ) informational density( در بحث فشـردگي اطالعـاتي  . هيوال ، نيروگاه ،مساعي، گوشزد
  .تفاوت بسامد كاربردي خواهيم پرداخت

شـود كـه عناصـر دسـتوري      در مقايسة عناصر قاموسي و عناصر دستوري معلوم مـي 
پركـاربردترين عناصـر   . دارنـد  يتـر  بـيش و عناصر قاموسي حروف  تر كماغلب حروف 

از يـك تـا سـه     ،انـد  كه در فهرست بـاال آمـده   ،هاي انگليسي و فارسي دستوري در زبان
. هـاي سـه حرفـي هسـتند     شوند اما عناصـر قاموسـي، دسـت كـم، واژه     حرف تشكيل مي
بر كاربرد كلمات بلندتر در گونـة نوشـتاري داللـت     )Drieman, 1962( تحقيقات دريمن

  ).Chafe and Tannen, 1987: 385( دارد
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  شردگي اطالعاتيف 3.4
عناصر زباني با فشـردگي يـا بـار     )probability of occurrence( بين بسامد يا احتمال وقوع

تـر باشـد فشـردگي     هرچه بسامد عنصري بيش. عكس برقرار است ةرابط ها آناطالعاتي 
از . با افزايش بـار اطالعـاتي همـراه اسـت     تر كمعكس، بسامد  به ،خواهد بود و تر كمآن 
 خواهـد بـود   تري ي داشته باشد حاوي اطالع بيشتر كماي كه احتمال وقوع  رو، واژه اين

)Halliday, 1989: 66.( و، بـه، را، از «اجمالي پربسامدترين ده واژة فارسـي، يعنـي    ةمقايس ...«، 
آواره،  :ماننـد  ،هـا  بسـامدترين واژه  دارنـد، بـا برخـي از كـم     94000تـا   7000كه بسامدي بـين  

عكس بين بسامد و بـار اطالعـاتي    ةرابط ،باشند كه داراي بسامد ده مي ،... پاسداري، رشوه، ستم
ي نسـبت  تـر  بـيش وضوح بار اطالعاتي  بهبسامد يادشده  هاي كم هريك از واژه. دهد را نشان مي

بنابراين، زبان مكتوب نسبت به زبان گفتار از عناصـر قاموسـي   . كنند عناصر پربسامد را القا ميبه 
. تـري اسـت   ي بهره دارد و حـاوي فشـردگي اطالعـاتي بـيش    تر كمتر و عناصر دستوري  بيش

ي دارد بـا فشـردگي   تـر  كمتر و عناصر قاموسي  عكس، زبان گفتار كه عناصر دستوري بيش به
  .مستقيم با فشردگي قاموسي دارد ةفشردگي اطالعاتي رابط. همراه است يتر كماطالعاتي 

  
  نوع قاموسيت 4.4

تـر در گونـة    هـايي اسـت كـه بـيش     يكي ديگر از ويژگـي  )lexical diversity( تنوع قاموسي
تري نسبت به گفتـار   نوشتار از تنوع واژگاني بيش. شود تا در گونة گفتاري نوشتاري ديده مي

و همكاران ميزان واژگان محـدود   ،در تعامل روزمره با اعضاي خانواده، دوستان ،بهره دارد اما
هـاي   هاي قاموسي زبان بـه كـل واژه   در حالي كه فشردگي قاموسي نمايندة نسبت واژه. است

هـاي   تري از واژه تعداد هرچه بيش گر بيانشود، تنوع قاموسي  يك نوشته يا گفته محسوب مي
  .ه با حداقل تكرار استمتفاوت در نوشته يا گفت

  
  ساخت جمله 5.4

  برش متن مكتـوب بـه  . هاي عمده دارد ساخت جمله در دو گونة گفتاري و نوشتاري تفاوت
تغيير ساخت جملـه در برخـي مـوارد    . هاست اين تفاوتيكي از تر  هاي كوتاه صورت جمله

هاي دو گونه در زبـان   و نيز حذف عناصر واژگاني در گفتار از ديگر تفاوت SVOبه  SOVاز
  .شود فارسي شمرده مي

ـ  ،گفتار معموالً با توضيح و تكرار :هاي كوتاه در گفتار جمله )الف شـدن   روشـن  رايكه ب
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 كـه   ؛ در حاليشود تري تشكيل مي هاي كوتاه همراه است و از جمله ،گيرد مطلب صورت مي
 و )Harrel( تحقيقـات هـرل   .تري است بيش هاي تر و وابسته هاي طوالني اي جملهنوشتار دار

ها در گونة نوشتاري نسبت بـه گونـة گفتـاري را تأكيـد      وابسته تر بيشكاربرد  )Kroll( كرول
نمونة زير از يك متن فارسي كـه بـه گونـة     ).Chafe and Tannen, 1987: 384, 387( كند مي

  :نوشتاري و رسمي انتشار يافته انتخاب شده است
از همان آغازين روزهاي تأسيس، به پشتوانة نيـات پـاك و راسـتين، حضـور مؤسسـين      «

، در زمـرة آن دسـته از   ‘محـك ’مختصـر  صادق، خادم و متخصـص، ايـن مؤسسـه، بـا نـام      
قـرار گرفـت، تـا     زيارتگاه عاشقان انسان و انسـانيت اسـت   نام، كه نهاد نيك هاي مردم سازمان

هـاي همـة آحـاد     گيري از اعتماد و حمايت تر از يك دهه با بهره جايي كه توانست ظرف كم
هـاي   هاي علمي و تخصصي در مراقبت كوشي اعضاي داوطلب و اعمال روش مردم و سخت

علم پزشكي، آمار مرگ و ميـر را از   هاي هاي آنان، در كنار پيشرفت ويژه از بيماران و خانواده
  .»برساند 80 در دهة % 25به  60در دهة % 75

هـاي   رود بلكه بـه جملـه   كار نمي باال هرگز در گونة گفتاري به اين شكل پيچيده به  جملة
  :شود هاي زير تقطيع مي كوتاهي مانند جمله

  اسم مختصر مؤسسه محكه[
  صصي هستنهاي صادق، خادم و متخ اعضاي مؤسس محك آدم

  ها نيت پاك و درستي دارن اون
  كنن نام درست مي هاي خوش هايي شد كه آدم از همون ابتدا محك جزو سازمان

  ها مثل زيارتگاهن دوست هايي كه براي انسان سازمان
  مؤسسه از اعتماد و حمايت مردم استفاده كرد

  دنراعضا حداكثر تالش رو ك
  هاي علمي و تخصصي استفاده كردن از روش

  هاشون مراقبت كردن از بيمارها و خانواده
  كرد علم پزشكي هم كه پيشرفت مي

  اين وضعيت نزديك ده سال ادامه داشت
  بود% 75، 60آمار مرگ و مير در دهة 

  3.]برسونه% 25به  80مؤسسه تونست اين آمار رو در دهة 
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در . رسـد  مـي  13دست آمده به  بههاي كوتاهي كه از تقطيع جملة رسمي  تعداد جمله
انـد، آراسـتگي    از نمونـة نوشـتاري رسـمي بـرش خـورده      كـه  ها، به دليل اين اين جمله

رعايـت آراسـتگي معمـوالً دشـوار اسـت و       در گفتار واقعـي،  . گير است دستوري چشم
 »آيـد  تـرين گوينـدگان برمـي    زبردست توليد زبان پيچيده در شكل گفتاري تنها از عهدة «
)Asher and Simpson, 1994: 4302.(  

تعدادي از عناصر واژگاني زبان كه در گونة نوشتاري كـاربرد   :حذف عناصر واژگاني )ب
ا، ضـميرهاي شخصـي، حـروف    ه حذف برخي اسم. شوند دارند در گونة گفتاري حذف مي

  .است  از اين جمله...  ، واضافه، حروف ربط
  اسم حذف

  ] شنبه تعطيله [    روز شنبه تعطيل است
  ] ميام يك [    آيم ساعت يك مي

  ] شه شهريور كار تموم مي [  شود ماه شهريور كار تمام مي
  اضافه حرف

  ] 1390سال  [      1390در سال 
  ] شب ميام خونه [    آيم شب به خانه مي

  ] من شب خونه نيستم [    خانه نيستم من امشب در
  ربط حرف

  ] تونين بمونين بخواين مي [    توانيد بمانيد اگر بخواهيد مي
    ] گيري مي تر بيشكار كني  تر بيش [  گيري مي تر بيشكار كني  تر بيشهرچه 

  ] كنم زندگي مي جا اينمدتيه  [  كنم زندگي مي جا اينمدتي است كه 
بـه ايـن    ؛گيرد جايي فعل صورت مي هبا بسياري از افعال حركتي جاب :جايي فعل هجاب )پ

كند و مفعول جـاي فعـل را    ترتيب كه فعل از جايگاه پاياني خود به جاي مفعول حركت مي
  :كند تغيير مي SVOبه  SOVبه عبارت ديگر ساخت جمله از. گيرد مي

  ] من اومدم كالس [      من به كالس آمدم
  ] خونه تو رفتي [      تو به خانه رفتي

  ] كتابو گذاشت رو ميز [    كتاب را روي ميز گذاشت
  ] ه همه رفته بودنوقتي رسيدم ايستگا [  وقتي به ايستگاه رسيدم همه رفته بودند
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  ] نشستم رو صندلي [    روي صندلي نشستم
  ] كتابو داد به من [    كتاب را به من داد

  
  اخت واژهس 6.4

فراينـدهاي آوايـي واژه   . روست ساخت واژه به لحاظ آوايي با تغييرات وسيعي در گفتار روبه
  ):69 -  49: 1380كلباسي، (هاي زير مشاهده كرد  توان در نمونه در زبان فارسي را مي
  ] وخت [    وقت  :ها همگوني همخوان

  ] بيليت [    بليت  :ها همگوني واكه
  ] شورم مي [    شويم مي      :ابدال

  ] شْناسم مي [    شناسم مي    :واكه حذف
  ] رم مي [    روم مي    :حذف هجا

] قلف [    قفل      :قلب
4  

  
  يچيدگي دستوريپ 7.4

امـا نـوع و    انـد  دسـتوري و داراي اشتراكات   دو تظاهر يك نظام زبان گفتار و زبان نوشتار هر
هليـدي سـاختار   . نيسـت  سـان  يـك هاي مختلـف   ميزان الگوهاي ساختاري دو گونه در زبان

انگليسـي  «: دانـد  تر از گونة نوشـتاري مـي   گفتاري در زبان انگليسي را پيچيده  دستوري گونة
 هـا  آنتـر الگوهـاي سـاختاري     انـد و بـيش   گفتاري و انگليسي نوشتاري دو گونـة انگليسـي  

. متفـاوت اسـت   هـا  آن )intricacy( انـد امـا پيچيـدگي    دو گونـه پيچيـده   هـر . سان است يك
شـود در حـالي كـه     يچيدگي زبان نوشتار قاموسي است و از فشردگي قاموسـي ناشـي مـي   پ

به عبارت ديگـر، پيچيـدگي دسـتوري در گفتـار      .تر دستوري است پيچيدگي زبان گفتار بيش
  ).Halliday, 1989: 87( گيرد جاي فشردگي قاموسي در نوشتار را مي

چه گونـة گفتـاري بـه     هر. صادق است مواردي از زبان فارسي طور كلي در  باال به  گفتة
تري در آن نسبت به نوشتار ديـده   تر باشد پيچيدگي دستوري كم گونة نوشتاري معيار نزديك

عكس، با دورشدن گونة گفتاري از نوشتاري معيـار، پيچيـدگي دسـتوري در آن     به ،شود و مي
مـوارد از قواعـد خـاص     ويژه گونة عاميانـه، در بسـياري   به اي،  گونة محاوره. يابد افزايش مي

  :اند هاي زير از آن جمله نمونه. كند خود تبعيت مي
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  .ها معادلي در گونة نوشتاري ندارد يك از اين جمله  هيچ ]چته؟ چشه؟ چتونه؟[
اي  اين ساختار ويژة گونة گفتاري است و قرينـه  ]چند سالته؟ چند سالشه؟ چند سالتونه؟[

  .در نوشتار ندارد
اي در معاني متنوع مانند تأييد، تأكيد، توجيـه، اعتـراض    كاربردهاي گسترده] ديگه [و] كه[

  .تواند مورد تحقيق قرار گيرد و انتقاد دارند كه مي
  
  ناصر ويژهع 8.4

هـا   هاي ادبيات، علوم و فنون مجموعة عظيمـي از واژه  گونة مكتوب زبان فارسي در حوزه
در زبان عادي و . ندندار گفتاري كاربرددارد كه در گونة  و اصطالحات اختصاصي را دربر

هـاي گفتـاري    در زير به برخـي از ويژگـي  . گونه فراوان است عناصر ويژة هر ،روزمره نيز
  :شود اشاره مي

  ] تو[ ؛ داخل، درون]واسه[؛ براي ]آره [؛ بله، بلي]اون [او: ژهيو كلمات
  ] كتابه[؛ آن كتاب ]دختره[؛ آن دختر ]پسره[آن پسر : گفتاري معرفة
زنـيم   ؛ حـرف مـي  ]خوابـه  داره مـي [خوابـد   ؛ مي]دارم ميام[آيم  مي: گفتار در جاري حال

  ] زنيم مي داريم حرف [
  چمه، چته، چتونه :ها شخصي يك

  ] توش[؛ در آن ]بهمون[؛ به ما ]باهامون[؛ با ما ]ازمون[از ما : ضمير+ حرف اضافه 
  ] چند سالتونه؟[؛ چند سال داريد؟ ]ده سالمه[ده سال دارم : سن

؛ ]هسـت [؛ هسـتش  ]كجاست؟[؛ كوشش؟ ]كجايي؟[كوشي؟  :فعلي هاي صورت برخي
  ]رفت[؛ رفتش ]بود[بودش 
  
  احدهاي گفتاري و نوشتاريو 9.4

 )grapheme( كـدام در نوشـتار بـه نويسـه     شود كه هـر  ميگفتار از واحدهاي صوتي تشكيل 
و  ،رسمي، از امكانات آهنگ، تكيه، وزن، مكـث  زبان گفتار، به ويژه گفتار غير. شود تعبير مي

نيـز   دادن عواطـف و حـاالت روحـي و    نشـان حالت صدا برخوردار است كه گوينده بـراي  
همگي اين عوامل و نيز حركات دست، سـر  . برد مي  اثرگذاري بر مخاطب از آن به كمال بهره

  .كنند و بدن به رساندن پيام كمك مي
گـذاري،   گرچه عامـل نقطـه   ؛ي رساندن پيام وجود نداردچيزي جز نويسه برا ،در نوشتار
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 ).Brown, 2001: 304( تصوير يا نمودار هـم ممكـن اسـت بـه درك مطلـب كمـك نمايـد       
بـا ايـن همـه، واژه     .تيترگذاري، طراحي و رنگ هم در انتقال منظور نويسنده تأثيرگذار است

  .ترين ابزاري است كه نويسنده در اختيار دارد ين و مهمتر بيش
  
  ظم و آراستگين 10.4

در حـالي كـه گفتـار     ؛گيـري برخـوردار اسـت    گونة نوشتاري زبان از نظم و آراستگي چشم
و تبـادل   ،گفتـار بـا سـرعت بيـان، سـرعت تغييـر      . تـري دارد  معموالً از اين ويژگي بهرة كم

هـاي نـاقص، تكـرار،     گيرد و پر از جمله هاي ظريف ميان گوينده و مخاطب صورت مي نكته
از  ؛هـاي مكتـوب ديگـر    هـاي رسـمي و شـكل    قطع و تصحيح است مگر در مورد سخنراني

  .ها نامه  و نمايش ،ها نامه هاي خبري، فيلم گزارش ،جمله
ها بـا دقـت و توجـه     واژه. گيرد زبان نوشتار از دقت فراواني نسبت به زبان گفتار بهره مي

گفتار ممكن است با دقت همراه باشد اما دقت گفتاري به آمادگي . شوند تري انتخاب مي بيش
هـاي گفتـار    چـه نوشـتار بـا ويژگـي     چنـان ). Ferraro and Palmer, 2011: 1(بسيار نيـاز دارد  

سـريال فـاخر   . دهـد  وصاً عاميانه، ارائه شود آراسـتگي خـود را از دسـت مـي    محاوره، مخص
چنين مـواردي را در خـود    ،كه اخيراً از سيماي جمهوري اسالمي ايران پخش شد ،مختارنامه

هاي آن منطبق با گونة رسمي و اديبانه اسـت عناصـري از   وگو گفتبه اين سريال كه . داشت
 ؛ و ايـن راه يافتـه اسـت كـه بـه آن سـبك تعلـق نـدارد       گونة گفتاري و حتي عاميانـة زبـان   

هايي از سـبك رسـمي    نمونه. آزارد ناهماهنگي حاصل از كاربرد عناصر عاميانه مخاطب را مي
  :حاكم بر سريال
  .به ديدة منت. مرحبا دالور

  .مباد ميان مردم حجاز نفاق كني
  .ستانم دست از پا خطا كني در دم جانت را مي

  .شكند عه نشكند با هيچ شمشيري نميشمشير خد كه با هر
  .ق را اضافه كنااي اين دو شرط ابواسح اي كه نوشته به سياهه

  :اي و عاميانة دخيل در نوشتار رسمي اين سريال هايي از گونة محاوره نمونه
  ق؟اتو هستي ابواسح: برابر نوشتاري رسمي    ق؟اخودتي ابواسح

خـاموش بـاش   / ساكت بـاش : سميبرابر نوشتاري ر  .زرزر نكن ببينم چه نوشته
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  . ببينم چه نوشته
  .بايد يزيد را سرنگون كنيم: برابر نوشتاري رسمي    .پا كنيم بايد يزيد را كله

  
  بات نوشتارث 11.4

اي  كـه وسـيله   رود مگر ايـن  شود از بين مي ميهمين كه سخن بر زبان رانده . گفتار گذراست
دي  نوشتار ثابت است، دست كم تا زماني كه كاغذ يا نوار و سـي  اما براي ضبط موجود باشد

ملزم به درك فـوري و انباشـت    شنونده حين گفتار، رو، ايناز . ماند دوام داشته باشد ثابت مي
  ).Brown, 2001: 303( سريع محتواي كالم است

  

  رتباط با مخاطبا 12.4
بين گوينده و مخاطـب  . مخاطبان خود دارندگويندگان و نويسندگان معموالً رابطة متفاوتي با 

 ،توانند با پرسش، توضـيح  دو مي هر. وجود دارد وگو گفتزمينة  دانش و آگاهي مشتركي در
كه با تمـاس مسـتقيم    ،گفتار عادي و طبيعي. و رفع ابهام به فهم مطلب مشترك كمك نمايند

ت گونـاگون، نگـاه،   بـا حركـا   ،گيرد در بافتي خاص و حين تكلم چهره به چهره صورت مي
ماننـد حركـت سـريع     ،نـد ا حالت چهره و وضعيت بدن همراه است كه همگي حاوي اطالع

از اين گذشته، گوينده امكـان  . سقوط از بلندي باشد ةدهند تواند نشان ها به پايين كه مي دست
كنـد در   تغييرات فراوان در گفتار خود را به دليل بـازخوردي كـه از مخاطبـان دريافـت مـي     

  ).Asher and Simpson, 1994: 4302( تيار دارداخ
شـناختي از مخاطبـان خـود    هـيچ  او ممكن است . نويسنده اساساً وضعيت متفاوتي دارد

توانـد تغييـرات فـوري در نوشـته      از خواننده نيز بازخورد فوري نـدارد و نمـي  . نداشته باشد
بنـابراين، مـتن نوشـته    . شـود  برقـرار مـي   مگر در ارتباطاتي كه از طريـق رايانـه   . ايجاد نمايد

 تـر  بيشبراي رفع اين نقيصه، نوشتار . گر همة نكات مورد نظر خواننده باشد تواند روشن نمي
ابهام مطلب نياز دارد تا گفتار، مگـر در مكاتبـاتي كـه بـين دو طـرف       به توضيح روشن و بي

تعامـل مسـتقيم دارد    با مخاطبان خـود   كه گوينده نتيجه آن .گيرد هم صورت مي كامالً آشنا با
  .مستقيم تعامل غير ، اما نويسنده

 

  اصلهف 13.4
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رسـاني مـتن    حوزة ارتباطي و پيـام . پيام مكتوب در دو بعد فيزيكي و زماني قابل انتقال است
در  ،كه آن زبان قابل فهم باشد، گسـترده اسـت و   جا آنمكتوب يك زبان در زمان و مكان، تا 

تواند هر متني را كه در جاي ديگر و زمان ديگري نوشـته شـده بخوانـد و     مينتيجه، خواننده 
شدن با نويسنده يا برگشتن به زمان او وجود ندارد و اين امـر يكـي    مواجهامكان . درك نمايد

رساني گفتار بـه لحظـة بيـان آن و     پيام. شود مياز عواملي است كه به دشواري خواندن منجر 
  ).Brown, 2001: 304( دشو مكان همان لحظه محدود مي

  
  رعت بيان و نگارشس 14.4

كه با شركت تعـدادي از دانشـگاهيان و بـا تمركـز بـر زبـان        ،چيف در طرح تحقيقاتي خود
صورت گرفته دريافته است كه سرعت متوسـط   ،رسمي نوشتاري رسمي و زبان گفتاري غير

نگـارش دسـتي بـا    . رسـد  مـي كلمـه در دقيقـه    180ها به  مكثانگليسي گفتاري با احتساب 
رفته بـه يـك سـوم     هم  گيرد و سرعت تايپ روي مياز يك دهم گفتار صورت  تر كمسرعتي 

كلمه در دقيقه متغيـر   400تا  200از طرف ديگر، سرعت خواندن بين . رسد ميسرعت گفتار 
 بنابراين، گفـتن و شـنيدن بـه   . تري دارد گفتن و شنيدن سرعت بيش سخناست كه نسبت به 

ي دارد، و سـرعت نوشـتن   تـر  كـم شود اما نوشتن و خواندن سـرعت   زمان انجام مي همطور  
 دشـو  تـر از نوشـتن محقـق مـي     سـريع گفتن خيلي  سخن كه نتيجه آن. از خواندن است تر كم

)Tannen, 1984: 360.(  

شـنونده مجبـور    در گفتـار،  .گيـرد  تر و مؤثرتر از شنيدن صورت مي سريعخواندن خيلي 
پـردازش نمايـد كـه البتـه      در ذهـن خـود   ،كه با سرعت توليد شده ،ذري رازودگ ةاست گفت

خواننده بـا متنـي سـروكار دارد كـه      اما، در نوشتار، .واژگان و نحو ساده به آن كمك مي كند
تواند نحـو پيچيـده و واژگـان آن را درك نمايـد و در      مي ؛ اوقابل خواندن و بازخواني است

  ).Asher and Simpson, 1994: 4302( بگيردنامه كمك  واژهصورت لزوم از 
  

  پارچگي در نوشتار كي 15.4
ديگـر  به دليل فعاليت مكانيكي نوشتن باشد بلكـه دليـل    تواند تماماً نميآهستة نگارش روند 

را در  هـا  آنكوشيم كـه   ميكنيم و  مياي از افكار خود  رشتهمعطوف است كه زماني آن مدت 
گفـتن،   سـخن در  ،در حـالي كـه   ؛پارچه ثبت نماييم و يك ،پيوستهتر،  پيچيدهقالب موضوعي 

كـردن   پارچـه  يككنيم و نيازي به صرف وقت براي  ميافكار خود را اغلب جزء به جزء بيان 
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پارچـه دارد و   بنابراين، زبان نوشته مـاهيتي يـك  . شود نمياحساس  ،همچون در نوشتار ،ها آن
  .زبان گفتار ماهيتي چندپارچه و گسيخته

  سترة كاربرديگ 16.4
نوشـتار  . اي ويـژه اسـت   طقـه نكدام نماينـدة م  اي دارد كه هر هاي گويشي و لهجه گفتار گونه

. كنـد  و واژگـان پيـروي مـي    ،تري دارد و از شكل معيـاريِ دسـتور، سـاختار    كاربرد گسترده
قرينـة   هـا  آناي در ايران بسيار متنـوع و گسـترده اسـت امـا همـة       هاي گويشي و لهجه گونه

  .شود نوشتاري واحدي دارند كه شكل نگارش ملي محسوب مي
  
  أثيرگذاريت 17.4

ـ  توانند بر مخاطـب  دو گونة نوشتاري و گفتاري مي هر تأثيرگـذاري  . ثيري بسـيار بگذارنـد  أت
و نيـز  اشـاره شـد،    هـا  آنكه قبالً به  ،كالمي گفتار از امكانات وسيع ارتباط كالمي، و نيز غير

رو، تـأثير گوينـده بـر شـنونده در پيـام       ايـن از . گيرد  ي انتقال پيام صورت ميعوامل ديگر برا
نوشـتار   ).Ferraro and Palmer, 2011: 2( تر از تأثير نويسنده بر خواننده اسـت  گفتاري بيش

هـاي نگارشـي    و قابليـت  ،بسامد هاي كم نيز تأثير خود را دارد كه از محتواي متن، كاربرد واژه
  .شود ناشي مي

  
  انش زبانيد 18.4

 در نوشـتاري  ذاريگـ تأثير .تأثيرگذار اسـت  آنان گفتار يا نوشتار ميزان سواد و دانش افراد در
چـه ميـزان دانـش     در حوزة واژگـان، هـر  . شود مينمايان كاربرد واژگان و ساختار دستوري 

از نظـر  . كننـد  بسـامدتري اسـتفاده مـي    تر و كم هاي بلند از واژه ها آن، تر باشد زباني افراد بيش
گيرنـد و   كـار مـي   بـه تـري را   تر و طوالني هاي پيچيده ها جمله كرده ساختار دستوري، تحصيل

  .ها به كمك حروف ربط دارند تري در تركيب جمله توانايي بيش
زديكـي  كرده به طـور كلـي ممكـن اسـت بـا شـكل نوشـتاري ن        گفتار اشخاص تحصيل

تـر   رسـمي  وگـو  گفـت هرچه فضـاي  . سواد سواد و كم تري داشته باشد تا گفتار افراد بي بيش
عكـس،   بـه . شدن به گونة نوشتاري مشـهودتر اسـت   نزديككردگان در  توانايي تحصيل ،باشد

 ،سـوادتر باشـند   هرچه بي ،برقراري ارتباط نزديك بين گفتار و شكل نوشتاري براي اهل زبان
  .گيرد ي انجام ميتر بيشبا دشواري 
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  طالعات ذهني و عينيا 19.4
در  ،امـا  ؛كند زباني تعيين مي زباني و غير) context( در زبان گفتار، بخش عمدة معني را بافت

 در زبـان گفتـار، درسـتي گـزاره    . كنـد  مستقيماً متن مشخص مي را معني ترِِ بيش ،زبان نوشتار
)proposition( تـر بـر    در نوشـتار، تأكيـد بـيش    ،امـا  ؛شـود  عيين مـي با درك مبتني بر تجربه ت

كنـد كـه روابـط بـين      را منتقـل مـي   اي زبان گفتار اطالعات ذهني. استدالل و منطق قرار دارد
  .دهندة اطالعات عيني است اما زبان نوشتار انتقال ؛شود گوينده و مخاطب را شامل مي

  
  مانز 20.4

توانـد   نويسـنده مـي  . را در دست دارند عنان اختيارخواننده  در نوشتن و خواندن، نويسنده و
خواننده هم ممكن اسـت  . ها از وقت خود را صرف نوشتن نمايد حتي سال زماني طوالني و

سرعت يا آهسته بخواند و يا حتي از خواندن باز ايسـتد و دربـارة نوشـته بـه      بهمتن نوشته را 
زبـان گفتـاري   . منـد اسـت   مكرر بهره نِكه خواننده از فرصت خواند تر اين مهم. تفكر بپردازد

شود و شـنونده بـراي    ميدر زمان واقعي، بالبداهه و بدون فرصت بازنگري توليد  ،رسمي غير
  ).Brown, 2001: 304( درك آن ناچار به رعايت سرعت گوينده است

  
  رعت تغييرس 21.4

هاي انفرادي، آزادي نحوة بيان و نبود قواعد حـاكم بـر    به دليل گرايش ،گونة گفتاري زبان
ي نسبت به گونة نوشـتاري  تر بيشبا سرعت  ،كاربردهاي فردي و گروهي در جامعة زباني

به دليـل رعايـت ضـوابط و قواعـد نگارشـي و       ،عكس، زبان نوشته به. شود دچار تغيير مي
هـاي اصـلي گفتـار     ور تغييـر را از ويژگـي  سوسـ . تغييرات كنـدتري دارد  ،بودن آن مكتوب

 »كه خـط بـه ثبـات گـرايش دارد     زبان گفتاري دائماً در حال تغيير است، حال آن«: داند مي
)Sausure, 1966: 27.( شـود  تمام تغييرات پيدا مـي  أدر گفتار است كه منش«: نيز «)ibid: 98 (

در جريان تحـول    شد و هر پديدهشود مگر در گفتار آزموده شده با چيز وارد زبان نمي هيچ«و 
  .)ibid: 168(و تكامل ريشه در گفتار فرد دارد 

  
  گيري نتيجه. 5

اكثـراً داراي گونـة    ،شـكل گفتـاري اسـت    هـا  آنكه وجه مشـترك همـة    ،هاي بشري زبان
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هـاي   تفـاوت . هـايي وجـود دارد   كـم و بـيش تفـاوت    گونـه  اند اما بـين ايـن دو    نوشتاري
زبـان فارسـي از   . ين قـرار داد تر بيشترين تا  توان در طيفي از كم مينوشتاري را   ـ  گفتاري

همـين دليـل،     به. شود هايي است كه بين گفتار و نوشتار آن افتراقات بسياري ديده مي زبان
آورند و امكـان فراگيـري آن در محـيط     كه به آموختن اين زبان روي مي ،زبانان فارسي  غير

بـه شــناخت دو گونـة يادشــده و    ،برايشــان فـراهم نيســت  زبـان و شــرايط بهينـه   فارسـي 
ايرانـي بـودن بسـياري از     غيـر . ي دارنـد تر بيشآموزي نياز  هاي آن در مراحل زبان تفاوت

نداشـتن اغلـب مدرسـان ايرانـي از تخصـص آمـوزش زبـان         بهرهمدرسان زبان فارسي و 
  .شود موجب تشديد اين نياز مي

ي با آغـاز تحـوالت دانـش زبـان در اوايـل قـرن       نوشتارـ  هاي گفتاري مطالعات پژوهش
گذشته مورد توجـه قـرار گرفـت و محققـان ايـن رشـته بـه بررسـي و تحليـل دو گونـه و           

گرچه حوزة گفتار و نوشتار به دليـل گسـتردگي و تنـوع آن هنـوز     . هاي آن پرداختند تفاوت
انـد كـه    افتـه ادي در ايـن زمينـه دسـت ي   يـ گران تاكنون به دانش ز پژوهش ،جاي تحقيق دارد

ايـن مقالـه،    در. طور كلي در آموزش زبان خارجي و زبان دوم مـؤثر واقـع شـود     تواند به مي
رايند آمـوزش زبـان   في در تر بيشلحاظ ساختاري كه نقش   اين دو گونه به  هاي عمدة تفاوت

هـا در تـدريس زبـان فارسـي      گيري كامـل از ايـن يافتـه    براي بهره. دارد مطرح و بررسي شد
مبنـاي آن،   بررسـي شـود و، بـر    جداگانـه  هـاي جديـد   يـك از يافتـه   ت دارد كه هـر ضرور

  .راهكارهاي آموزشي الزم فراهم گردد
  

  نوشت پي

دقيق و مشروح دربـارة سـير    ياطالعات) Chafe and Tannen, 1989(بخشي از مقالة چيف و تنن . 1
دار اين حوزه تا تاريخ انتشـار مقالـه    نوشتاري از آغاز قرن گذشته و محققان نام  ـ  مطالعات گفتاري

  .دهد دست مي بهرا 
اطالعـات   »شوراي گسترش زبـان و ادبيـات فارسـي   «و انتشارات ديگر  جهان در يفارس مجموعة. 2

هاي آموزش زبان فارسي در كشورهاي جهـان و وضـعيت    جامع و مبسوطي دربارة پيشينة فعاليت
  .دهد مندان قرار مي فعلي آن در اختيار عالقه

  .كاربرد كروشه بر گونة گفتاري داللت دارد. 3
ري را در مقالة خود فرآيندهاي آوايي گونـة گفتـاري در مقايسـه بـا گونـة نوشـتا      ) 1380(كلباسي  .4

 .دقت و تفصيل شرح داده است به
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