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 هاي صوفيان نوشتگفتار

  *بازشناسي يك گونة نوشتاري
  *داوود پورمظفري
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

  
              چكيده

شـدة مجـالس درس، وعـظ و حكايـاتي      بخش زيادي از ميراث مكتوب تصوف صورت نوشته  
 انتقـال و    ،اصـل ر ديگر، بخشي از متون صوفيانه در      به تعبي . ته است است كه در افواه رواج داش     

هـا قابـل مطالعـه و     رو، عناصري از هر دو بافت در آن   ازاين. صورت نوشتار است   بت گفتار به  ث
هـا، يعنـي گفتـار و         دهنـدة آن    هـاي شـكل     بندي متون صوفيان بر پاية بافت       رده. شناسايي است 

» گفتارنوشـت «آنچـه در ايـن پـژوهش    . انجامـد  ن دو بافت مينوشتار، به پيوستاري در ميانة اي    
 آميزش ايـن دو      پيوستار گفتار و نوشتار كه برايند      گذاري  شود، عنواني است براي نام      ناميده مي 

 مقامات، مقاالت، مناقب، مجالس، سـير و  تري مانند هاي كوچك  و درون خود گونه   بافت است   
دليل دوري يا نزديكي به هريك از دو سوي پيوستار            ههاي مورد بحث نيز ب      زيرگونه. امالي دارد 

صـورت جداگانـه قابـل سـنجش و         هاي متفاوتي دارنـد كـه هريـك بـه           ژگي وي ،گفتارـ نوشتار 
هاي هاي گفتارنوشت شناسي، تفاوت   گيري از علم زبان   نويسنده كوشيده است با بهره    . اند  مطالعه

صـرفي، نحـوي و گفتمـاني نـشان دهـد و            صوفيان را با انواع ديگر نوشتار در سطوح آوايـي،           
  . عنوان يك ژانر در نوشتار صوفيانه تبيين كند  گفتارنوشت را به،سرانجام
  .گفتارنوشت، صوفيان، نثر عرفاني، مقامات، مقاالت، مجالس، سير، امالي: كليدي هاي ه واژ

                                                 
 dpoormozaffari@yahoo.com: نويسندة مسئول* 

 4/9/90: تاريخ پذيرش    2/3/90:تاريخ دريافت
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  مقدمه .1
... ديث وصوفيان براي آموزش و تبيين مسائل نظري تصوف، تفـسير قـرآن، امـالي حـ      

هـاي آنـان اسـت كـه        جلسات عمومي همان وعظ و خطابـه      . دادندمجالسي تشكيل مي  
تـري  غير از اين، مجالس خصوصي    . كردندمخاطباني از هر صنف در آن حضور پيدا مي        

شـمار    نيز وجود داشت كه ازآنِ مريدان و شاگردانشان بـود و حلقـة درس و بحـث بـه                  
هـايي  ترين مجـالس صـوفيان در چـه دوره        درستي مشخص نيست كه قديم      به. رفت مي

ي از سـنت    مريدان و شاگردان  شكل گرفته؛ اما بر اساس برخي شواهد تاريخي،        به تأسـ 
 را  - و بـسنده نكـردن بـه محتـواي آن          -حديث، ثبت و ضبط عينِ گفتار پيران تـصوف        

ر جـا از سـخنان پيـ        اناي از مريـدان در همـ        رو، عـده    ازاين. اند  كرده  مراعات مي  همواره
گاه مجالس به قصد امـالي      . اندرسانده مي او و بعد آن را به رؤيت        داشته  يادداشت برمي 

هـاي ايـشان     گفتـه  ،واقـع شـده اسـت و در     اي صـوفيان تـشكيل مـي      هگفتارها يا آموزه  
ها را    ها بدون دخل و تصرف آن     ه و آن  شداي بوده كه براي شاگردان تقرير مي      نامه درس
مجلـس يـا امـالي تقريـرات پيـران         ر از آثار صـوفيان صـورت      اي ديگ  پاره. اند  نوشته  مي

 اغلب  اين دسته از آثار   .  است تصوف نبوده؛ بلكه ذكر مĤثر و احوال و مقامات آنان بوده          
به قلم فرزندزادگان يـا شاگردانـشان       ،   پيران داشت احوال   گرامي  انگيزة حفظ اقوال و    به

چنين آثـاري كـه در      . 1يادي دارد نوشته شده است و با دوران حيات پير فاصلة زماني ز          
شـهرت يافتـه، در      و ماننـد آن      مصطلحات قدما به امالي، سير، مناقب، مقامات، مقاالت       

  .2خوانده شده است» گفتارنوشت«طور كلي  اين نوشته به
عنوان ژانـري در      ها به مسئلة اصلي اين پژوهش، تبيين خصايص سبكي گفتارنوشت       

هـاي زبـان گفتـار و بافـت      ايـن اسـت كـه ويژگـي     فرضية مقاله . وشتار صوفيانه است  ن
متـون بـا    ها، موجب تمايز آشكار اين دسته از        موقعيتي مجالس صوفيان در گفتارنوشت    

شناسي  براي اثبات اين فرضيه، با استفاده از علم زباننگارنده. متون نوشتاري شده است  
كوشـد تـا     مـي  در زمينة آواشناسي، صرف، نحو، كاربردشناسي و معناشناسي كـاربردي         

عنـوان متنـي      بـه ( هجـويري    المحجـوب   كـشف  بـا    مقاالت شمس تبريزي   ضمن مقايسة 
در هـا چيـست؟   مختـصات سـبكي گفتارنوشـت   : دهـد ها پاسخ به اين سؤال  ) نوشتاري

 دارد؟  ديگـر هايي با متون نوشتارياين نوع از نوشتار چه تفاوت    سطوح مختلف زباني،    
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 33                                      هاي صوفيان نوشتارگفت                            15ة رشما/ 4سال 

سـطوح  ( در دو سـطح خـرد   المحجـوب  كشفو   مقاالت به همين منظور، تقابل سـبكي     
. گيـرد مورد بحث قرار مـي    ) واحدهاي فراتر از جمله   (و كالن   ) آوايي، صرفي و نحوي   

اما پيش از هرچيز الزم است از چيستي اصطالح گفتارنوشت و داليل وضع آن سـخن                 
  . به ميان آيد

  چيست؟ گفتارنوشت .2
قـوة  ) نوشـتار (و ديـداري    ) تـار گف(وايـي    از دو نمود آ     براي برقراري ارتباط،   ما معموالً 

 صـورت  ،واقـع  بر پاية زبان گفتار پديد آمـده و در  رزبان نوشتا . 4كنيم استفاده مي  3ناطقه
گونـة نوشـتاري و گفتـاري زبـان همـراه بـا تحـوالت                هـر دو  . شدة گفتار است   كتابت

سـرعت  تغييرات زباني در گفتـار بـا        . اند   دگرگوني ، پيوسته درحال  اجتماعي و فرهنگي  
هـاي  وسـيلة نظـام    ثبت و ضبط بـه     امكان   سبب   اما زبان نوشتار به    ؛دهد  بيشتري روي مي  

گونة گفتـاري و     ،رو ازاين. از ثبات بيشتري برخوردار است     در مقابل تغييرات     ،نوشتاري
هـا از     كنند كه موجب تمـايز آن     هاي خاصي كسب مي   اندك ويژگي  نوشتاري زبان اندك  

  .شوديكديگر مي
گونة گفتار و نوشتار در سطوح واجي، واژگاني، صرفي        فارسي ميان دو زبان   در زبان   

 محققـان بـه دو      بـه همـين دليـل، برخـي       . وجـود دارد  هـاي آشـكاري     و نحوي تفاوت  
: 1366؛ جرمياس،   77-75: 1364ك نرسيسيانس،    .ر(اند   در زبان فارسي قائل شده     5گونگي  زبان
و نوشتار  مختلف زباني ميان دو گونة گفتار       هايي كه در سطوح      تفاوت با توجه به  . )104

اگـر  . ر گرفتنظ را در ميانة اين دو در6توان پيوستاري سبكي  ، مي در زبان فارسي هست   
خـط   خط و گفتار را سوي ديگر آن تصور كنـيم، بـر روي پـاره       سوي پاره  نوشتار را يك  

خـط يعنـي    پـاره شماري قرار داد كه به يكي از دو سوي  توان نقاط بي  گفتارـ نوشتار مي  
 نهـايي  عبارت ديگر، ميان دو حـد    به. باشدتر و از ديگري دورتر        گفتار يا نوشتار نزديك   

ي ميـان    قـاطع   ايجـاد مـرز     بنـابراين،  .گـري نيـز وجـود دارد      هـاي دي  خط گونه   اين پاره 
 است؛ زيرا اصـوالً در پيوسـتار سـبكي مـرز روشـن و               ي دشوار  كار هاي مختلف   سبك

بندي با درنظرگـرفتن      توان ايجاد كرد و هرگونه دسته      ختلف نمي هاي م ميان گونه قاطعي  
  .پذير است  يك يا چند عنصر زباني امكان7بسامد
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 در بررسي ايـن دسـته از متـون          بحث، نكتة بسيار مهم   بر دو گونة زباني مورد        عالوه
هاي صوفيانه پديدآورندة گفتارنوشت: هايي براي اين سؤاالت استصوفيانه يافتن پاسخ

 را  مقـاالت ها همان نويسندة متن است؟ اثري چون        ت؟ آيا پديدآورندة گفتارنوشت   كيس
صـورتي    نظر بگيريد كه پديدآورندة واقعي آن شمس تبريزي است؛ اما چنين متني به            در

 مقـاالت نويسنده يا گردآورندة    . كه امروز در اختيار ماست، بر قلم او جاري نشده است          
سخنان شمس را گـاه بـا توجـه    هاي مختلف  موقعيتدرفرد يا افراد گمنامي هستند كه     

  و بـازبيني نويـسي  گاه مجال پـاك  بر اوراقي ثبت كرده و هيچ      ،به بافت و گاه فارغ از آن      
، انديشه و فكر ازآن شمس است؛ اما نوشتارش ازآنِ ديگري اسـت             مقاالت در. اندنيافته

م فـردي ديگـر بـه       ها و حتي سـخنان شخـصي بـه قلـ          و ناگفته پيداست كه اگر انديشه     
در اين صـورت، شـمس      . هم نويسنده دار گوينده است و        هم وام   آن اثر  نگارش درآيد، 

در چنـين  . اعتبـاري ديگـر نويـسندة آن نيـست        اسـت و بـه     مقاالتاعتباري آفريننـدة     به
   به شمس تبريزي نسبت داد؟  رامقاالت  خصايص زباني همةتوانشرايطي، آيا مي

 دربارة اين دسـته از آثـار   اين گفته شد و از آنجا كه تاكنون    از   با توجه به آنچه پيش    
، »مؤلـف «،  »نويـسنده  «هـاي رايجـي ماننـد        واژه  نيـز  صورت نگرفتـه و     تحقيقي عرفاني

هـا     براي گردآوري اين متون يا پديدآورندة اصلي آن         جاها را در بسياري از   ... و» تأليف«
ميدن اين دسته از متون وضع شـده        براي نا » گفتارنوشت«توان به كار برد، اصطالح        نمي
و ) سـهولت در يـادگيري و كـاربرد واژه        (در وضع ايـن واژه دو عنـصر كـارايي           . است

داليـل  .  اسـت   بـوده  مورد توجه ) نظر معنايي واژه و القاي مفهوم مورد      شفافيت(رسايي  
  : تأثير داشته استديگري نيز در وضع اين اصطالح

امالي ابتدا در بافت گفتار پديد آمده، سـپس بـه           محتواي مقامات، مقاالت، مجالس و      . 1
به همين دليـل، منطقـي اسـت كـه در واژة پيـشنهادي              . بافت نوشتار منتقل شده است    

 . مقدم باشدنوشتار/  بر نوشتگفتار /گفت

گفـتن،  خطبه(و هم براي نثر ) شعرگفتن( هم براي شعر     »گفتن« فعل   ،در زبان فارسي  . 2
تـوان   گفتارنوشت را مي   ،رو  ازاين. رودكار مي   به) گفتنگفتن و امال  گفتن، سخن مجلس

 وغزليات شمس، مثنوي معنـوي      (ژانري دانست كه هم برخي از آثار شاعرانه و منظوم           
بـه همـين دليـل، نگارنـده        . شـود   و هم برخـي از متـون نثـر را شـامل مـي             ) نامهرباب
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خطـابي   تاري يا نثر  گف تر از نثر شفاهي، نثر    گفتارنوشت و ديگر مشتقات آن را مناسب      
 . داندمي

وجود دارد كـه بيـانگر بازتـاب دو         » نوشت«و  » گفت«هاي  در عنوان پيشنهادي، واژه   . 3
ف نـوع نوشـته     به همين دليل، عنوان، معرّ    . بافت گفتار و نوشتار در گفتارنوشت است      

  .زبان ناسازگار نباشد بان فارسي با شم زباني خوانندگان و مخاطروداست و اميد مي

  تحقيق پيشينة .3
بندي انواع نثر فارسي باب ردههاي محققان و مورخان ادبي درشتهنظر از برخي نو صرف
هـايي كـه     اي شده است؛ پژوهش   ها به نثرهاي عرفاني نيز اشاره     طور ضمني در آن     كه به 

شمار و بسيار مجمـل     ها را با موضوع اين مقاله مرتبط دانست، انگشت        نوعي آن   بتوان به 
  .است

-250(» نويـسي   گـويي و مجلـس    مجلـس « دربارة   انواع نثر فارسي   فسايي در  رستگار
مجـالس و مقامـات     « و   )370-366( »متـصوفه احـوال مـشايخ     «،  )265ـ264(» امالي«،  )258

كه فقط در حد معرفـي      آورده  اطالعاتي پراكنده و بسيار كلي       )395ـ394(» مشايخ صوفيه 
  .آثار است

ا از نظـر    ، نثرهـاي صـوفيانه ر     سي نثرهـاي صـوفيانه    شنا  سبكمحمد غالمرضايي در    
 نثرهـاي تغزلـي قـرار داده اسـت          نثرهـاي تعليمـي و تبليغـي، و       : موضوع در دو دسـته    

نظـر گرفتـه و     تعليمي و تبليغي فروعـي را نيـز در        نويسندة كتاب براي نثرهاي     . )68ـ67(
، معـارف و    )ر سـي  مقامـات و  (هاي صوفيان     وفيان، تذكره ها را با عنوان تفسيرهاي ص       آن

 در ادامه، نثرهاي    .بندي كرده است    هاي رمزي و مكتوبات دسته      استانمقاالت، مجالس، د  
 و   رسـاله « به سه گونـة      )69 (»صورت و شكل و شيوة عرضة مطالب      «صوفيانه را از نظر     

تقسيم كرده؛ اما هيچ توضيحي نداده است كه مثالً به چـه            » مكتوبات«و  » گفتار«،  »كتاب
و يـا در چـه سـطحي و     را در برابـر مكتوبـات قـرار داده     معياري كتـاب  علت و با چه     

  . يز داديتوان اين دو را از گفتار تم چگونه مي
 هاي نثـر عرفـاني و ديگـر آثـار منثـور            به تفاوت بارز گفتارنوشت    محمدعلي موحد 

  : كرده استاتي اشاراختصار، درستي، اما به به
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كـه زيـر عنـوان مقـاالت، معـارف يـا            در ميان آثار منثور، ژانر بخـصوصي داريـم          
 سـيد   معارف يا   مقاالت شمس تبريزي  شود؛ مانند   ملفوظات و امثال آن شناخته مي     

كدام ريختة قلم خود آن بزرگـواران نيـست؛           ها هيچ   اين. الدين محقق ترمذي    برهان
بـر زبـان    ... بلكه كلمات و مطالبي است كه به تفاريق در اوضاع و احوال گوناگون            

اند  ت كرده و در يك مجموعه گرد آورده  ها را يادداش  و مريدان آن گفته   جاري شده   
)1388 :110(.  

كنون دربـارة    چنـد تـن از محققـان، تـا         وارهـاي اشـاره   كـه گفتـه شـد، جـز نوشـته           چنان
 سـطوح مختلـف     بار،  نشده و در اينجا براي نخستين      انجام   هاي نثر فارسي تحقيقي    گفتارنوشت

  .شود  حليل و بررسي مي تزباني اين دسته از متون

  تحليل سطوح .4
توان در سطوح زبـاني     ها را مي  هاي سبكي گفتارنوشت  پيش از اين گفته شد كه ويژگي      

هـا را بـا متـون       هاي آن آوايي، واژگاني، صرفي، نحوي و گفتماني بررسي كرد و تفاوت         
 گفتارنوشـت بـا     عنـوان   بـه  مقـاالت شـمس   اينـك تفـاوت سـبكي       . نوشتاري نشان داد  

  . شود  ميعنوان متني نوشتاري مطالعه ه بالمحجوب فكش

  آوايي سطح .4- 1
   8ابدال. 1-1-4
 كنـار هـم قـرار گيرنـد، در فارسـي گفتـاري              /b/ و   /n/هرگاه دو همخوان    . 1-1-1-4

در . شـود   شود؛ اما اين ابدال در نوشـتار ظـاهر نمـي             تبديل مي  /m/همخوان نخست به    
 »شـكنبه «: شـود   وشتاري اين فرايند ديـده مـي       موارد متعددي از صورت ن     مقاالت شمس 

  . )763( »پنبه« و )239( »شنبه پنج«، )265( »هنباز«، )239( »شنبه«، 9)78(
 -id/ يـد - مـوارد بـسياري از ابـدال شناسـة       تبريـزي  شـمس  مقاالتدر  . 2-1-1-4

، )367 و   327( »شـنيديت «،  )331( »ايـت   نبـوده «: خـورد   چـشم مـي      به it- /يت-رت  صو به
، )374( »ايـت   كـرده « ،)236( »داديـت «،  )191( »كرديت«،  )369 و   357،  187( »موديتفر  مي«
 277( »بوديـت «،  )293( »برديت«،  )709( »نيامديت«،  )380( »نرسيديت«،  )142( »خواهيت«

 ــ idهاي يادشده، در همة موارد        غير از نمونه  . 10)826( »تنيت«  و )824( »پختيت«،  )652و  
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هاي جغرافيايي زبان      در گويش  -it به   -idكه هنوز ابدال    ه به اين  با توج . كار رفته است    به
هـاي     بيانگر تفـاوت ميـان بافـت        رسد اين ابدالِ همخواني     نظر مي   فارسي وجود دارد، به   

، اين فرايند   توجه است كه در گفتار معيار امروز       درخور. گفتاري و نوشتاري بوده است    
  .11شود  تبديل مي-in   به-itجاي  آوايي به

 نيز صورتي اسـت كـه       /e/ و   /a/   ،/ā/هاي    پس از واكه   /v/ و   /b/ابدال  . 3-1-1-4
 در برابـرِ   شـمس،  مقـاالت در  . ها رواج دارد    در متون كهن فارسي و همچنين در گويش       

ــوريزي« ــشته«، )736و  324، 294(» ت ــسنده«، )344(» نب ــاو«، )321(» نانبي ، )369 و 110(» پرت
 350،  324،  169(» تبريـز « يعني   هاي ديگر همين كلمات     ورتص )740(» ور « و )757(» تاو«

و » برتـاب «،  )322 (»بنويـسد «،  )321(» بنـويس «،  )368 و   701،  683،  653 (»تبريزي«،  )736و  
 گفتار و نوشتار    شود كه تفاوت آوايي بافت       ديده مي  12)768 (»بر« و   )810 و   851(» برتابم«

  .دهد را نشان مي
← )bahār(بهـار  : شود مي  تبديل/ā/به /hā/  پيش از /a/در زبان گفتار . 4-1-1-4

هـا، واژة   ي از آن شـواهد فراوانـي دارد و يكـ   ، اين قاعده  در زبان فارسي  . )bāhār(باهار  
 كار بـرده     را به   صورت نوشتاري اين واژه    المحجوب  كشف هجويري در    .است» اصفهان«

اسـم در نـام دو تـن از    ن صـفت نـسبي همـي   در اين اثـر،  . )517 و  219،  212ك   .ر( است
نوشته شده است و آشكارا صورت      ) 229( و اصباهاني    )75(صورت اصفاهاني    صوفيان به 

اصباهاني / رسد با توجه به اينكه صفت اصفاهاني        نظر مي   به. دهد  گفتاري آن را نشان مي    
پسوند نام دو تن از صوفيان مشهور بوده و بـه همـين صـورت در افـواه رواج داشـته،                     

 ديگر صـورت    ري رايج را ترجيح داده و در جاهاي       هاي گفتا يز همان صورت  نويسنده ن 
 )229(سهل را جـايي اصـباهاني     بن هجويري پسوند نام علي . نوشتاري را برگزيده است   
  . آورده است)517( و در جاي ديگر اصفهاني

   حذف .4- 1- 2
+  بندشـي  هاي  در زبان گفتار، امكان حذف دومين همخوان پاياني در خوشه         . 1-2-1-4

 بسيار مغتنمـي    نمونة. )33: 1384الزار،  (بندشي وجود دارد    + بندشي، غنّه + روان، سايشي 
زد، تا    هم مي ريخت و در    ها را مي    طبله«: ه است  يافت شد  شمس مقاالتاز اين فرايند در     
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» .، نزديك پنجاه درم تلـف كـرده بـود         ]گرفتند= [، او را گرفتن     ]آمدند= [مردمان آمدن   
)112( .  

هـا حـذف    گاه بـا ادغـام يـا بـدون ادغـام واكـه           / h/در فارسي گفتاري،    . 2-2-1-4
   و-e-صـورت   ـ بهeheدر يكي از اين فرايندهاي پركاربرد با حذف دو واج، ـ . شود مي
-ahā-صورت  به-ā-آيد  درمي:  

   )elČ( چل ←)Čehel( چهل
  Čār(13( چار ←)ahārČ(چهار 

در تركيبـاتي نظيـر     » چهـل «و  » چهـار «هايي چـون      جا واژه   همه المحجوب  كشفدر  
صورت نوشـتاري آن      فقط به ...  و )70(» چهارپا«،  )473(» چهله چهل«،  )447(» چهارچوب«

 )296 و 375، 182(» چهل«جا صورت نوشتاري   نيز همهشمس مقاالتدر . ثبت شده است
رخ در آن    كه حـذف     ...) و 123،  179(» چله«كار رفته جز      به...)  و 375،  275،  291(» چهار«و  

  . ذكر است  درخورالمحجوب كشفدر » چهله« و در برابر داده
 )āvar-( - آور يعنـي ) āvardan(آوردن     در زبان گفتار ريشة مضارع فعل     . 3-2-1-4
. دهدهاي مضارع التزامي روي مي    اين فرايند بيشتر در فعل    . شود   تبديل مي  )ār-( -به آر 
 و هـم  )270( و نيـارد  )262(آرد    يمـ :  هم صـورت گفتـاري ايـن فعـل         شمس مقاالتدر  

 هميـشه صـورت   المحجوب كشفاما در .  وجود دارد)246(بياورم : صورت نوشتاري آن 
  .كار رفته است گفتاري آن به

واجگاه در كنار هم قـرار بگيرنـد،        هنگامي كه دو همخوانِ همسان يا هم      . 4-2-1-4
 هـر دوي  ،اي نوشـتاري هـ شود؛ اما در صـورت    ها از زنجيرة گفتار حذف مي     يكي از آن  

  :دشوها حفظ مي آن
  )bolantar(بلنتر  ←)bolandtar(بلندتر 
 )dorostar( درستر ←)dorosttar(تر درست

، »درسـتر «،  »سختر«،  »هيجا«،  »هيچيز«هاي   چنين فرايندي در واژه    المحجوبكشفدر  
 مقاالتدر  . 14هاي گفتاري هستند  واقع صورت شود كه در    مشاهده مي » دوستر«و  » تربلن«

 و  )383( »تـر   درسـت «،  )648-647 (»بلنـدتر «فقط از صورت نوشـتاري آن، يعنـي          شمس
  .استفاده شده است) 656( »تر دوست«
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هـاي زبـان      هاي رايج گفتاري در متـون كهـن و گـويش             يكي از صورت   .5-2-1-4
 نيز كمتـر    شمس مقاالتاست كه در    » بودن« از فعل    -adفارسي، اسقاط همخوان و واكة      

  :  هيچ نمودي نداردالمحجوب كشف؛ اما در 15دشو ميديده 
  )bu(:بو  ←)bovad ()باشد(= بود 

 امكان حذف واكـة آغـازي ضـمير در          اي  ، پس از هر واكه    در زبان گفتار  . 6-2-1-4
در اين صورت، يك همخوان ميانجي و يـك         . )4: 1384الزار،  (تمام اشخاص وجود دارد     

  :شود واكه حذف مي
  )galuš(گلوش  ←)galuyaš (گلويش

توجهي در گفتـار شـمس تبريـزي روي داده كـه در              هاي بسيار قابل    از اين حذف نمونه   
؛ )675(» كنند؟  كنند يا نمي     مي رهامبنگرم از روي اندرون كه      «:  او ثبت شده است    مقاالت

  ).803(»  بگشاييمپاش«؛ )683(» زيد  كنم تا براي خود ميرهاش«
اي   تنها نمونه .  نيز ويژة زبان گفتار است       واژه در پايان  -tحذف همخوان   . 7-2-1-4

جـاي    بـه  )keneš(د، كـنش    وشـ  مـي ديـده    المحجـوب   كشفكه از اين فرايند واجي در       
  .)312( است ) (keneštكنشت

   قلب .4- 1- 3
سـواد     بـي  ويژه گروه   كه در بافت گفتاري زبان فارسي به      يكي از فرايندهاي آوايي است      

  : با نوعي ابدال نيز همراه استدهد و معموالً  جامعه روي مي
  )difāl( ديفال ←)divār(ديوار 

 و  )620( »مچفـس «: شـود   مي يافت   شمس مقاالتفقط يك مورد از اين قلب و ابدال در          
  .)776( »برچفسيده«

  افزايش .4- 1- 4
هـايي    با هـم تفـاوت    شكل آوايي برخي از اعداد طبيعي       در نوشتار و گفتار،     . 1-4-1-4

ــزده«ت وجــود دو صــور. ددار ــه» دوازده«و » دوان ــار همــديگر نمون اي از ثبــت  در كن
  .16 استشمس مقاالتهاي گفتاري و نوشتاري در  صورت
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هاي امري دعايي و همچنين فعل نهي به قصد            به فعل  -āhيا  / ā/افزودن  . 2-4-1-4
 »مبـادا «بـست از  جـاي ايـن واژه   در زبـان نوشـتار بـه   . 17تأكيد، خاص زبان گفتار است 

ديـده   المحجـوب   كـشف اي اسـت كـه در           تنها نمونه  )277 (»ايستيدا مه« .شود   مي استفاده
   .18شود مي

  19زبرزنجيري واحدهاي .4- 1- 5

تكيـه،  . در بافت گفتار، واحدهاي زبرزنجيري يكي از عوامل مؤثر بـر انتقـال معناسـت              
 گيرنـد و بـه خـط        درنگ و آهنگ واحدهايي هستند كه فراتر از زنجيرة زباني قرار مـي            

گونه دخل و تصرفي مكتوب كنيم،         اگر سخنان كسي را بدون هيچ      ،رو  ازاين. آينددرنمي
در نوشـتار، بـه كمـك برخـي         . شـد رو خواهـد      هاي فراوانـي روبـه    خوانندة آن با ابهام   

هـا و   تـوان بـه درنـگ    مـي ... ، قيـدها، حـروف پيونـد، شـرط و    20 سـجاوندي  هاي  نشانه
 ايـن، مطالعـة واحـدهاي زبرزنجيـري عـاملي           بر اساس . هاي بافت گفتار پي برد      آهنگ

  .ستها تمايزدهنده ميان متون نوشتاري و گفتارنوشت
 قيـد   ر نوشتار، جمـالت خبـري را بـا        معموالً د : آهنگ جمالت پرسشي  . 1-5-1-4

هـاي پرسـشي      اما در فارسي گفتاري، جملـه     . كنند  پرسشي به جملة استفهامي تبديل مي     
الزم اسـت  . شـوند  ام و فقط با تغيير آهنگ ساخته مياغلب بدون استفاده از ادات استفه  

 يا عالمـت پرسـش   ب -آيند  صورت مكتوب درمي    كه به   هنگامي -هايي  آهنگ چنين جمله  
. آيـد   وجـود مـي     صورت، ابهام معنايي به     در غير اين  .  قيد پرسشي نشان داده شود     يا) ؟(

  :عبارات زير را بخوانيد
  .ه شدن؟ گفتند كه دوستي توجماعتي آمدند بر من، گفتمي سبب رنج. 1
  .جماعتي آمدند بر من، گفتمي سبب رنجه شدن چيست؟ گفتند كه دوستي تو. 2

برگزيده شده و عبـارت شـمارة دو صـورت          ) 344 (شمس مقاالتعبارت شمارة يك از     
 تـر از شـمارة   تـر و روان  رسد عبارت شمارة دو قابل فهـم  نظر مي به. ديگري از آن است   

ساخته شـده  » چه« پرسشي موجود در آن به كمك ضمير پرسشي     زيرا جملة  يك است؛ 
 جملة پرسشي، حاصل تغيير آهنگ است و تنها عاملي          ،اما در عبارت شمارة يك    . است
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كه در عبارت شمارة دو اگـر   است؛ درحالي   ) ؟(دهد، عالمت پرسش      كه آن را نشان مي    
  .آيد كلي پديد نمياين عالمت هم وجود نداشته باشد، در فهم آهنگ و معناي آن مش

در جمالت مركب نوشتاري، وجود ادات      ): پيرو(آهنگ جمالت وابسته    . 2-5-1-4
در بافـت   جمالت مركب   دهد؛ اما اغلب،      شرط، طرح آهنگين جملة وابسته را نشان مي       

 فقط آهنـگ اسـت كـه جملـة          ،در اين صورت  . روند  كار مي   گفتار بدون حرف شرط به    
تـوان    از آنجا كه آهنگ را نمـي      . )162: 1379وحيديان كاميار،   ك   .ر( دهد  وابسته را نشان مي   

در خط نشان داد، فهم چنـين جمالتـي بـدون حـرف شـرط بـراي خواننـده خـالي از                      
  :توان دريافت خوبي مي اين نكته را با مقايسة دو جملة زير به. دشواري نخواهد بود

  .آدمي بودي، ميان آدميان بودي، كه فهم دارند و وهم دارند. 1
  .اگر آدمي بودي، ميان آدميان بودي، كه فهم دارند و وهم دارند. 2

 اسـت و    )721( مقاالت شـمس  جملة نخست صورت مكتوب سخنان شمس تبريزي در         
در . جملة دوم گونة نوشتاري آن است كه به كمك حرف شرط بازنويـسي شـده اسـت       

به .  است جمالت مركب بدون حرف شرط بسيار زياد      هاي شمس تبريزي،      نوشتگفتار
   :بنگريد مقاالت شمسچند مثال ديگر از 

رنگ، محققـان را شـيون بايـستي           كارها به گفت مجرد برآمدي يا به خرقة هفت         ]اگر[«
  .)259(» .داشتن

 كسي به خـدمت ايـشان پيوسـت، او را خلـوتي باشـد      ]اگر[خدا را بندگان هستند كه    «
  .)751(» .دايماً پيوسته

حروف ندا براي منادا سـاختن اسـم، بيـشتر در بافـت             استفاده از    :تكيه .4- 1- 5- 3
 ي منادا ساختن اسـم، در بيـشتر مـوارد          برا ، اما در فارسي گفتاري    .دهدنوشتار روي مي  

  . 21اي نيز همراه استشود و با آهنگ ويژهتكية اسم به هجاي اول آن منتقل مي
، دلـدارم،   ]؟[ چرا افندم؟ چرا چلبيم؟ چرا جـانم      . مرا در جمع هشياران گذر نيست     «

 .)353: 1385تبريـزي،      شـمس (» .چرا گذر نيست؟ بلكه هشياران را در جمع تو گذر نيست          
لبـيم،  هاي افنـدم، چ    در واژه   به انتقال تكيه   هنگ پرسشي، بايد  بر آ   در جمالت باال عالوه   

ها روي هجاي اول قـرار       در بافت گفتاري، تكية اين اسم     . جانم و دلدارم نيز توجه كنيم     
.  اما در بافت نوشتار امكان ظهور نداشته اسـت         -صميميت گوينده بوده    و بيانگر  -داشته
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تـر كنـيم، بايـد پـيش از منـادا از            اگر بخواهيم چنين جمالتي را به بافت نوشتار نزديك        
  .استفاده كنيم» اي«صورت ندايي 

كه ديديم تشخيص آهنـگ جمـالت شـرطي و پرسـشيِ مكتـوب بـه كمـك                    چنان
امـا برخـي از واحـدهاي زبرزنجيـري را در      . پذير اسـت    زبان امكان عناصري از زنجيرة    

بـراي مثـال، در زبـان       . توان به كمك زنجيرة زبـاني بازشـناخت         بافت نوشتار اصًال نمي   
در نوشـتار،   . بـر اسـت     مـصدري تكيـه    »يـاي «گيـرد؛ امـا        نكره تكيه نمـي    »ايي«فارسي  

 پـذير   و فحواي كالم امكـان    ي فقط به كمك معنا       مصدر »ياي« نكره از    »ياي«بازشناسي  
  :گشا نيست هرچند گاهي معنا نيز گره. است

بياييد تا رفيقي بد دست بداريم و رفيقي نيك طلب كنيم، سـردآوازي             : و گفت 
آوازي رفيقي گزينيم، متكبري دست بـداريم، حليمـي بـه             دست بداريم، خوش  

: 1384خرقـاني،   ( رفيق گيريم، بخيلي دست بداريم، سخاوت به رفيقـي گيـريم          
312.(  

 مـصدري مميـزة   »يـاي «بـودن  بر نكره و تكيـه  »ياي«بودن   تكيه  در بافت گفتار بي   گرچه  ا
 چه در متون نوشتاري     ،رو  ازاين. 22اي ندارند   هاست، در بافت نوشتار مشخصه      معنايي آن 

شـمار    اي بـه    ها وجود ندارد و عامل تمايزدهنده       ها تفاوتي ميان آن     نوشتو چه در گفتار   
  .آيند نمي

  صرف. 2-4
تـوان از      مـي  يآسـان   زبان گفتار ايـن اسـت كـه در آن بـه            يكي از خصوصيات  . 1-2-4
شـكلي واقعـي    هاي طبيعي در زبـان را بـه   وسيله موقعيت ن  ها استفاده كرد و به اي     آوا نام

 ديـده    زبـان گفتـار     هاي فراوانـي از ايـن ويژگـي          نمونه شمس مقاالتدر  . بازنمايي كرد 
  :شود مي

هـا بـه    تـو را شـيريني  . ي است، سرد باشد، معده را سرد كنـد     يخني مخور ترش  
گريد آه آه آه، چنين مخند هـ هـ هـ، چنين خنـد هــ                خوش مي . باشد از ترشي  

وقـو را بايـد   بـار حقيققوق  كند سه چشمت درد مي. 23هـ هـ، بعد از آن هـ هـ هـ  
  .)840( گفتن و چه سود دارد؟
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 از هيبت او در خانه گريختم       سگ عف كرد،  . يك چراغ سبكي در دست داشتم     
و از آن خانه در خانة ديگر، بعد از آن در تنور بزرگ درجستم، گفتم اي مـادر                  

ام بيار، برون رو اي     سالحم بيار، هاي اي مادر شمشيرم بيار، هاي اي مادر نيزه          
اگر . عف پدرت و مادرت   ! مادر به سر محله، آن سگ سرخ را بگو عف كردي          

  .24)825-824(ات در بيني خلم   نيزهمردي بيا به سر تنور،
 و  )820( »چـغ  چـغ «،  )301-300(» تراقـاتراق «،  )259( »هوي هوي«هاي ديگري نظير      نمونه

  .كند  را نمايان ميشمس مقاالت  گفتارنوشت بودن نيز وجود دارد كه)819(» طراقه«
ر،  نظـاي  واژ براي بيـان مفـاهيمي ماننـد          يك تك   تكرار كلي يا جزئي    :اتباع .4- 2- 2

رود، در  كـار مـي    بـه زهرچند اتباع در فارسي نوشـتاري نيـ  . تأكيد، فراواني و غيره است   
 وحيـديان (هـاي آن اسـت      اي دارد و يكي از ويژگي       فارسي گفتاري كاربرد بسيار گسترده    

  :شود  نيز مواردي از اتباع ديده ميتبريزي شمس مقاالت در. )76: 1384كاميار، 
  . )829(» .ملندرقلندروال از اختالط اين آن كراهت از عداوت نبود، ا«
گفتم بـدان مانـد آن      !  و معشوقان و محبوبان ساكن     ترنبو  تاقبعضي عاشقان با    : گفت«

  .)300(» . و سور و دعوت كه يكي ترا به باغ بردترنبو تاق

  نحو .4- 3
  شناسه يك هاي فعل .4- 3- 1

باشـد،  » مـن «ر نهـاد   اگـ  مثـال  با شناسة فعل مطابقت دارد؛ براي        دانيم، نهاد    كه مي   چنان
ند فعل در   اما چ . است» يد«باشد، شناسة فعل    » شما« است و اگر نهاد      »مَ  -«شناسة فعل   

اي كند؛ بلكه با ضمير پيوسـته  ها با نهاد مطابقت نمي   كه شناسة آن   فارسي گفتاري هست  
ايـن  هرچنـد در فارسـي نوشـتاري امـروز          . كندور عمل دارد مطابقت مي    كه نقش بهره  

سـاخت  . رود  كـار مـي      بـه  ي بـسيار زيـاد    حدي كاربرد دارد، در فارسي گفتـار      ها تا   علف
فعل + صفت/ اسم)+ نهاد: (رود چنين است    كار مي    به ها  ها در آن    هايي كه اين فعل     جمله
شـايد بـراي بـسياري از       . )58: 1384كاميـار،     وحيـديان ( آمـد / دردت اومد ) تو: (شناسه  يك

 مقـاالت   از آن درييهـا   باشد، نمونـه    زبان فارسي جالب   حققان تاريخ دستورنويسان و م  
  :به اين شرح است تبريزي شمس

  ). 844(» .آيد خوشم نمي«
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  .)855(» .بار چيزيم شده بود اول«
  ).141( ».است بسشعمر  اگر اين سخن بماند با او، همه«

  معدود و عدد مطابقت .4- 3- 2
صـوف خـود    معمـوالً بـا مو    )  ده از دو تـا   (هجـايي      اعداد اصلي تك   ،در فارسي گفتاري  

نظـر   بـه . )87: 1384كاميـار،   وحيديان(تا دختراش  تا برادراش، دو  سه: شوند  مطابقت داده مي  
آن دو پـسران     «:مقاالت شمس  اين جمله از     رسد مطابقت صفت شمارشي و اسم در        مي

  . زبان عربي نيز از اين مقوله باشد نه تأثير)270(» سر به باد دادند

  نكره اسم .4- 3- 3
عنوان وابستة پيشين گـروه اسـمي و         به» يك«: و نشانه دارد   د  اسم نكره   ،در زبان فارسي  

  در گفتـار   هـا در گـروه اسـمي         هـر دوي آن     وجـود   اغلب، .كه وابستة پسين است   » ي«
ه هـستة گـروه اسـمي       كـ   هنگامي  . كسي يه/ پولي، يك   يه/ يك: دهد  زبانان رخ مي    فارسي
هـا قـرار      س از آن   نكره پ  »ياي«يا صفت بياني داشته باشد،       نشانة جمع    هايي مثل   وابسته

 گفتـار،    در .)86: 1384ك الزار،    .ر( هاي بلنـدي    درخت يه/ هايي، يك   پول  يه/ يك: گيرد  مي
در . »!مردونگـي بكـن   يـه «: رودكار مي  مصدري هم به »ياي« ندرت  نكره به » ياي«جاي   به

  :شده است نيز مواردي از اين صورت صرفي ثبت شمس مقاالت
  .)824(» .در دست داشتم] ياي نكره [سبكي چراغ يك«
و تخفيف جستن در اول وقت كـار، موجـب فـوات صـد              ] ياي مصدري  [سبكي يك«

  .)150(» .تخفيف است

  نحوي نظم .4- 3- 4
شوند   جا مي   اي جابه   صورت آزادانه   هاي اسمي و فعلي در جمله به         گروه ،در زبان فارسي  

 در  م آزاد  اين نظـ    هرچند .شود  غلب موجب اختالل در معنا نمي     ها ا   و تقديم و تأخير آن    
تـري     صـورت آزادانـه    اقتضاي حال و مقام     شود، در گفتار روزمره به      ديده مي نوشتار هم   

شود كـه     نوعي نظم پايه ديده مي    هاي آموزشي     همه، در زبان خبري و رساله       با اين . دارد
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ري خوانـد و بـه قيـاس آن، نحـو آزاد            توان آن را نظم نوشتا      سبب تكرار و بسامد، مي     به
هاي قيدي كه در جمـالت نقـش اصـلي            نظر از گروه    با صرف . زبان گفتار را بازشناخت   

.  است فعل+ مسند/ مفعول+ صورت نهاد    پاية زبان فارسي به    ندارند و كامالً آزادند، نحو    
و » نـشان  بـي «اي را كه داراي چنين چينش نحـوي باشـد، جملـة            جمله ،شناسي در زبان 
  .25گويند مي» دارنشان« كه مفعول آن به جايگاهي ديگر منتقل شود، جملة  راايجمله

امـا  . شود  ديده مي صورت چشمگيري     بهاين ساخت نحويِ پايه      المحجوب  كشفدر  
شـمار در     صـورت انگـشت     هايي كه بيشتر متمايل به بافت گفتاري هستند نيز به           ساخت
دليـل   هـا بـه   جاييگاه اين جابه. )32 (».ا تسميهماند اينج «: شود  يافت مي  المحجوب  كشف

صوفي آن بود كه انديشة وي با قـدم وي برابـر            «: وجود تأكيد در كالم پديد آمده است      
  . )54(» .البتهبود 

 و - كـه نظـم نحـوي نيـز دارد      - قرار گرفتن قيد پرسش پس از جملة خبـري         گاهي
توان قيـد     در اين صورت مي    ،البته. آورد   از بافت گفتار را پديد مي       پاسخ به آن، صورتي   

اگـر  «: اي دانست كه اجزاي آن به قرينة جملة پيش حذف شـده اسـت             پرسش را جمله  
كسي هزار سال شمشيري را خدمت كند و كتف خود را حمال وي سـازد، انـدر حـال                   

ه صـفت وي قهـر      صاحب خود و آن غيري، چـرا؟ از آنچـ         بريدن تمييز نكند ميان قطع      
  . 26)542: 1384، هجويري( » ....است

دار و كـامالً آزاد گفتـار در         نظـم نـشان    ،المحجوب  كشفنشانِ   بي نسبت  بهدر برابر نظم    
  : شود  ديده ميشمس مقاالتسراسر 

  ).739(شخصي را دو شخص به امانت دادند چيزي 
ت و هيبت و    سنش  گفتم چگونه بر تو خوف مي        كه با تو سخن نمي     تو آن چند روز   

  .)332 (ترس؟
زور كه مـا     اينكه بيايند به  . دهد خرقه    شيخي را بشايد، اگر بكند، اال خود نمي        موالنا

را خرقه بده، موي ما ببر، به الزام او بدهد، اين دگرست و آنكه گو بيا مريد من شو 
  .)756(دگر 
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  مركب جمالت .5- 3- 4
هاي   هجملدر گفتار،   . شوند  كار گرفته مي     نوشتار جمالت مركب زياد به     ر و در زبان گفتا  

 حـين   چون در . شوند  مركب اغلب از يك جملة پايه و يك يا دو جملة پيرو تشكيل مي             
 ساخت نحوي جمالت وجود ندارد و عوامل بافتي و محيطي           گفتار امكان انديشيدن به   

. گذارد، جمالت مركب گفتاري طـوالني نيـستند         زيادي بر ذهن و زبان گوينده تأثير مي       
دليل وجود زمان كافي و امكان اصالح و ويرايش، جمالت           در مقابل، در زبان نوشتار به     

 ساخت نحوي زيـر فقـط در    ،براي نمونه . هاي بيشتري دارند    ها و وابسته    بسته  مركب هم 
  :آيد بافت نوشتار پديد مي

چون كسي قصداً به ترك سالمت خود بگويد و مر بالها را ميـان انـدر بنـدد و از                    
ميد كشف جالل و طلـب مـĤل را، تـا بـه رد              مألوفات و راحت جمله تبرّا كند مر ا       

خلق از خلق نوميد گردد و طبعش الفت خود را از ايشان بگسلد، هرچند از ايشان                
 و  308،  167ك   . نيـز ر   91: 1384هجـويري،   ( تـر بـود     تر بود، به حق پيوسـته       ستهگس

402.(   
ج + بسته  ج هم + بسته  ج هم + جملة پيرو : باال به اين صورت است    ساخت نحوي جملة    

  .جملة پايه+ ج وابسته+ بسته ج هم+ ستهواب
هاي  گونه جمله  حتي يك مورد از اين   شمس مقاالتتوان گفت در تمام        مي ،تحقيق  به

 بر مبناي گفتارهاي شمس پديد آمـده و در  مقاالتچون  . شود  مركب طوالني يافت نمي   
  .هايي بسيار كم است بافت گفتار احتمال وقوع چنين ساخت

   نحوي عنصر كي حذف .4- 3- 6
بدون قرينة لفظي يا حتي قرينـة  ... قبيل حرف اضافه، فعل، قيد وحذف عناصر نحوي از 

معنايي روشن، خاص بافت گفتار است؛ زيرا انتقال معنـا ميـان گوينـده و مخاطـب در                  
 در. شود  كار گرفته مي    گيرد و عوامل غيرزباني متعددي به       واسطه صورت مي    موقعيتي بي 

  :وجود داردقرينه  هاي بي شماري از حذف  بيموارد شمس مقاالت
  . )688(غباً  زر:  خود را تازه داري تا مستحق اين خطاب نشوي كه]بايد[
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 رسد، تـو بگـو   من به فهم ايشان نمي موالنا پيش ايشان، كه سخن       ]به[صريح گفتم   
)732( .  
 دريـن   آيدهركه در ] :گفت[. اله اال اهللا حصني و من دخل حصني امن من عذابي           ال

گفتن نام اين حـصن نيـك       . كه بگويد نام اين حصن     اهللا، نگفت هر   اله اال  حصن ال 
  .)258(سهل است 

قيد نيز خصوصيتي است كه بيشتر بـه بافـت          / هاي اسم   حذف حرف اضافه از متمم    
مقـدم  «،  )439( » دخول ]از[قبل  « هايي مانند    عبارت المحجوب  كشفدر  . گفتار تعلق دارد  

نظـر    بـه . 27انـد   گونـه    از ايـن   ...) و 180،  27 (» كسي كـردن   ]با[صحبت  «،  )370( » غيبت ]بر[
  .تأثير بافت گفتار صورت گرفته باشد ها تحت رسد برخي از اين حذف مي

برخي از فرايندهاي آوايي و     . در اينجا الزم است به يك سؤال مقدر پاسخ داده شود          
اصـطالح     هايي كه بـه   تنمسائل صرفي و نحوي كه تا اينجا دربارة آن سخن گفتيم، در م            

هـا و سـاير     توان ميان گفتارنوشـت   بنابراين آيا مي  . شودگفتارنوشت نيستند نيز ديده مي    
 تفــاوت اصــلي ميــان ص كــرد؟ در پاســخ بايــد بگــوييم مــشخ مــرز آشــكاريمتــون

ها بر مبناي اجـراي گفتـار يـا          ها و متون نوشتاري اين است كه گفتارنوشت        گفتارنوشت
كنش يا اجـراي    . اي ندارند اند؛ اما متون نوشتاري چنين زمينه     د آمده پدي 28كنش گفتاري 

شود تـا ميـان متـون      موجب مي  - كه عامل اصلي پيدايش ژانر گفتارنوشت است       -گفتار
هـاي  انـدام، شـاخص   حث واحدهاي زبرزنجيري، زبان   اها در مب  نوشتاري و گفتارنوشت  

و همچنــين نقــش مــؤثر مكــان و زمــان، بافــت مــوقعيتي، پيوســتگي و انــسجام مــتن 
گفتــارنويس در پيــدايش مــتن و تــأثير حــضور وي در ســطوح مختلــف زبــانيِ مــتن، 

هـاي مـشترك آوايـي يـا     بنابراين، وجود برخي خصيـصه   . تمايزهاي روشني ايجاد شود   
هـاي زبـاني برخـي      كه از ويژگـي    - قرآن هاي كهن ها و ترجمه  نحوي ميان گفتارنوشت  

هـا از زبـان عاميانـه    ها كه در آناي از داستانا پاره ي-هاي محلي برخوردار است     گويش
. هـا قـرار گيرنـد     گونه آثار در شـمار گفتارنوشـت      شود تا اين  اند، موجب نمي  گرفتهبهره

ها و متون نوشتاري در سطح گفتماني مورد        هاي گفتارنوشت اينك برخي ديگر از مميزه    
  .گيردبحث قرار مي
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  گفتماني سطح .4- 4
تر از جمله را با عنوان تحليل كالم يا گفتمان مطالعه           دهاي زباني بزرگ  شناسان واح زبان
/ از جانـب گوينـده    )  شـفاهي  كتبـي و   (در اين سطح، از چگونگي توليـد مـتن        . كنند  مي

 سـخن بـه     خواننده/  معناي آن از سوي شنونده     نويسنده و فرايند درك، پردازش و فهم      
و  30، انـسجام  29 اصـطالحات پيوسـتگي     دربارة ترين مباحث اين حوزه      مهم .آيدميان مي 

  .است 31بافت موقعيتي
شناسان    برخي زبان  ،رو  ازاين.  ميان پيوستگي و انسجام ميسر نيست      ي قاطع ايجاد مرز 

ميان اين دو اصطالح تفاوتي قائل نيستند و براي هر دو رابطـه، اصـطالح پيوسـتگي را                  
كننـد،   دو را از هـم تفكيـك مـي   اما كساني كـه ايـن     . )152: 1386البـرزي،   (برند  كار مي   به

ي ها پيوستگ آن. دانندتفاوت پيوستگي و انسجام را تقريباً مثل فرق صورت با محتوا مي           
  ).343-342: 1383الينز، (دانند  مانند محتوا ميمثابة صورت و انسجام را  را به

گفتـار    هاي مختلف مـتن يـا پـاره       پيوستگي ناظر بر پيوند دستوري و واژگاني بخش       
بـر ضـرورت پيونـدهاي زبـاني كـه        عـالوه ).Richards & Schmidt, 2002: 86( است

؛ براي پديد آمدن مـتن، دو ويژگـي ديگـر نيـز     اند صورت عيني در متن قابل شناسايي     به
هـر جملـه    . 2داشته باشند؛   جمالت بايد با يكديگر ارتباط      از نظر منطقي    . 1: الزم است 

بـرخالف عوامـل عينـي      . ي كـالم باشـد     كلـ  عنحوي مرتبط و متناسب با موضـو       بايد به 
هـا بـا موضـوع      ها و ارتبـاط آن    هپيوستگي، دو مؤلفة اخير يعني درك پيوند منطقي جمل        

. شنونده براي فهم متن بـستگي دارد      / ي كالم، ذهني است و به توانايي ذهني خواننده        كل
ن منـسجم   مت. دانند متن را به ميزاني كه براي مخاطب روشن است منسجم مي           ،رو  ازاين

نيـز ايـن تـصور      . هايي كه با پيام مرتبط نيستند، وجود ندارد       متني است كه در آن بخش     
 :Sanford, 2006 (هايي از متن افتـاده باشـد  بندد كه قسمتبراي مخاطب صورت نمي

585 .(  
بـه  سـخن   از پيوستگي  در متن، هرجا32پس از انتشار كتاب مشهور هليدي و حسن  

انـد  رفـي كـرده   ها براي وجود پيوستگي در متن مع      اي كه آن  گانهآيد، عوامل پنج  ميان مي 
 و پيونـد  36 حـرف ربـط   ،35، حـذف بـه قرينـه      34سازي، جانشين 33ارجاع: شودمطرح مي 
ها شرط الزم براي پيدايش مـتن منـسجم هـستند،           گرچه وجود اين شاخص   . 37واژگاني
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 ،وان پيوسـتگي  هـاي فـرا     شرط كافي نيستند؛ زيرا ممكن است متني با وجـود شـاخص           
  :دليل پديد نياوردن يك كلِ معقول و منطقي، فاقد انسجام باشد به

"John ate a banana. The banana that was on the plate was brown, and brown 
is a good color for hair. The hair of the dog   شـراب صـبحگاهي( ) is a drink 

counteracts a hangover" (Ibid, 586). 
هاي شـناختي مـتن     كنيم كه انسجام به ابزار نحوي تعلق ندارد؛ بلكه به جنبه          مشاهده مي 

بستگي مفهومي، اسـاس انـسجام مـتن اسـت كـه بـر پايـة          هم،بنابراين. اختصاص دارد 
 در اينجا فقط    ).172: 1386البرزي،  (يابد  ها تحقق مي  شناخت مفاهيم متن و روابط ميان آن      

شناسي مـتن   شناسي كاربردي و زبان     الحات كاربردشناسي، معنا   برخي اصط  با استفاده از  
پـردازيم كـه   ي پيوسـتگي، انـسجام و بافـت مـوقعيتي مـ      اي از مسائل مـرتبط بـا      به پاره 
  . تمايز ميان گفتارنوشت و متون نوشتاري استكنندة بيان

  موقعيتي بافت .4- 4- 1
 هنگـام   ينـده و شـنونده را     مـل پيرامـون گو    بافت موقعيتي يا غيرزباني، تمام اشياء و عوا       

اين . گيردتوليد واحد زباني مورد بحث و نيز دانش مشترك گوينده و شنونده را دربرمي    
رو، عدم  ازاين.  مؤثر هستند و درك آن متن از گوينده به مخاطب   قالعوامل در فرايند انت   

ر انتقال تمام يا بخشي از عوامل بافت موقعيتي بـه بافـت زبـاني موجـب بـروز ابهـام د                
 ناشي از عدم دسترسـي خواننـدة ايـن          ،اين ابهام بيش از هرچيز    . شودها مي گفتارنوشت

زباني است كه گوينده، مخاطب و حتي گفتارنويس به آن دسترسـي            متون به بافت برون   
  .اندداشته

  38هاشاخص/ هااشاره. 1-1-4-4

به مكان، زمـان يـا       و   شود كه به بافت موقعيتي پايبند هستند      ه مي اي گفت   به عناصر زباني  
؛ نيـز   167: 1387صفوي،  (شخصي اشاره دارند كه از طريق بافت موقعيتي قابل درك است            

هاي مكان، زمان   ترتيب شاخص    به »او« و» ساعت ديگر   نيم«،  »اينجا«. )19: 1385ك يول،    .ر
  .شوندو شخص هستند كه فقط با توجه به بافت غيرزباني فهميده مي
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  حذف مرجع ضمير. الف
بـه اسـم پـيش از خـود ارجـاع           ... ر بافت نوشتار، ضماير شخصي، اشاره، پرسـشي و        د

دليل قرينة حـضوري و وجـود عوامـل     در بافت گفتار، ذكر مرجع ضمير به     دهند؛ اما     مي
 كنيم، نظام نوشتاري ثبتاگر كالم شفاهي را به كمك . ردغيركالمي چندان ضرورتي ندا
  .رو خواهيم شد شكالتي روبه درك معنا با مدر تشخيص مرجع ضماير و

 بسياري از ضماير شخصي و اشاره معناي ارجاعي ندارند؛          تبريزي شمس مقاالتدر  
ند كه بدانيم چـه كـسي       وقتي معناي ارجاعي دار   ... ها و    مثالً ضميرهاي من، تو، اين     زيرا
، »ااينجـ «به همين نحو . دنشو چيزي ارجاع داده مي/ برد يا به چه كسي كار مي ها را به  آن
: 1385يـول،   ( اند  ، متفاوت روند  كار مي    به هاي اشاري نيز هربار كه       و ديگر عبارت   »اكنون«

  :دقت بخوانيد بار به  پاراگراف زير را يك. )18-28
فرمايي كـه موالنـا فـري دارد و           چون مي : تواني گفتن   هم به سخن او جواب او مي      

 متابعت كند بـه باطـل ايـن         نوري و مهابتي، آخر آنچه او معتقد شود و اقتدا كند و           
بايد كه پنجـاه ولـي مفـرَّد در ركـاب             فرمايي كه مي    چگونه فري باشد و نوري؟ مي     

. هـا باشـد     گويي كه اوليا را نشان      موالنا رود، آخر به نابينايي چگونه اقتدا كنند؟ مي        
اي اوليا را تا نشان بداني؟ چون عاجز شـود، يـا از آن عجـز روشـنايي پيـدا                      كه تو
يا تاريكي، زيرا كه ابليس از عجـز تاريـك شـد، مالئكـه از عجـز روشـن                   شود    مي

شوند به سـجود    عاجز مي  چون. معجزه همين كند، آيات حق همچنين باشد      . شدند
  ).82-81: 1385تبريزي،   شمس( آيند درمي

رسد اين پارة گفتار در جواب كسي است كـه در حـضور شـمس مـشكلي را               نظر مي   به
شخص دربـارة     ان گذاشته و يا گفته است كه فالن       ي را با او در مي     ا  مطرح كرده يا مسئله   

در » او«روي ماسـت، مرجـع ضـمير        اي كه پيش    در نوشته . چيز را گفته است    موالنا فالن 
اين ابهام حتـي در مـورد       . شناخته نيست » تواني گفتن   به سخن او جواب او مي     «عبارت  
فرمايي كـه موالنـا فـري         چون مي «لة  اگر جم .  نيز وجود دارد   »موالنا« پس از    »او«ضمير  

همـان شـخص    » او«را با آهنگ پرسشي بخوانيم، مرجع ضـمير         » دارد و نوري و مهابتي    
تـوان مرجـع ضـمير را موالنـا نيـز             ناشناس است و اگر به آهنگ پرسشي نخوانيم، مـي         

 و شـايد همـان كـسي اسـت كـه      40نيز وجود دارد» تو«ابهام در مرجع ضمير  . 39دانست
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گويـا شـمس در ادامـه بـه         . بافت نوشتار قرار گرفته و براي ما ناشناخته است        خارج از   
ه         است مخاطب كالم خود چيزهايي گفته و درخواست كرده        تا سخنانش را به قصد تنبـ 

گـاه يـا در او ماننـد          آن. پيـدا شـود   » يعجـز «به گوش آن مرد ناشناس برساند تا در او          
  .شود روي مي ه ابليس سيآيد يا مثل مالئكه نوري پديد مي

هـايي كـه در كـالم روي داده           ها و گسستگي    گونه ابهام   مشحون است از اين    مقاالت
واسـطه     در مـوقعيتي بـي     كننـدگان،   ، انتقال معنا ميان شركت    است؛ زيرا در بافت گفتاري    

هـا    ها و عبارت      ، سعي بر آن است كه از واژه       41كوشي  گيرد و مطابق اصل كم      صورت مي 
در مقابل، نوشتار ارتباطي    . پوشي شود   وري اندام گفتار نيز چشم    و حتي حركات غيرضر   

 نويـسنده و خواننـده از     از نظر زماني و مكـاني،      است كه فارغ از اين بافت است؛ چون       
 زباني اتكـا كنـد      هاي  ، فقط بايد به نشانه    اند و نويسنده در انتقال معنا       همديگر جدا شده  

 42نوشتار در قياس بـا گفتـار حـشو         نظر زباني،     از به همين دليل  . )15: 1387 سارلي،   ك .ر(
امـا  . 45يابـد در بافت شـفاهي فزونـي مـي       » 44اطالع«رو ميزان     ؛ ازاين 43بسيار زيادي دارد  

هايي   دليل عدم بازسازي بخش     كاست به بافت نوشتار درآيد، به     و  كم  كه گفتار بي    هنگامي  
دليل اينكه    به. رو خواهيم شد    بههاي بافتي بسياري رو     از بافت گفتاري در نوشتار، با ابهام      

هاي خـود   نويس حال و مقام، بافت گفتار را به دست        تناسب  بهاند  گفتارنويسان نتوانسته 
  .46 نيستپذير گفتارهاي شمس براي خوانندگان امكانمنتقل كنند، فهم بسياري از 

  حروف اختصاري. ب
صار است كـه حـرف اول        وجود تعداد زيادي اخت    ،مقاالت هاي بافتي   يكي ديگر از ابهام   
 در ارتباط نوشتاري در     شناسي، اطالع   طالع در زبان  اساس نظرية ا   بر. نام اشخاص است  

دارد و حـرف   قرار -47 استاي  و بيش از همه در مبتدا كه حاوي اطالع تازه    -آغاز واژه 
 اختـصاري بـاقي     هـاي   اول واژه پراهميت است؛ به همـين دليـل حـرف اول در نـشانه              

شـود    دار واژه متمركـز مـي        بدنة اطالع روي هجاي تكيـه      ،كه در گفتار    ليدرحا. ماند  مي
 ش«هـايي چـون        حروف اختـصاري در عبـارت      مسلم است كه  . 48)56: 1363كوندارتف،  (

  و غيره  )382همان،  (» ...بارم كنار گيرد    ده خ «،)344: 1385شمس تبريزي،   (» ...مردي بود اهل  
شـايد در  . ع از سخنان شمس پديد آمده اسـت      برداري سري   هنگام تندنويسي و يادداشت   
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بـه هـر حـال،     . 49اين ميان رمزنويسي و نگارش محرمانة مطالب نيز نقش داشـته اسـت            
 يـا ناخواسـته موجبـات ابهـام          انـد، خواسـته     اي داشـته    گفتارنويسان هر قصد و انگيـزه     

 بـا   گفتـارنويس در محـور جانـشيني      . انـد   هاي خود را فراهم آورده      هايي از نوشته    بخش
اين .  را پديد آورده است    50 اسم خاص، زمينة ابهام واژگاني     جاي  به» ش« مثالً   جايگزينيِ

 كـه مـصداق آن      گرهاي شخصي دانـست   توان در شمار اشاره   حروف اختصار را نيز مي    
  . بافتي قابل شناسايي استفقط به كمك اطالعات

  حذف موصوف صفت اشاره. ج
ون عناصر زنجيري يا زبرزنجيري كالم و فقط با          بسياري از مفاهيم بد    ،در بافت گفتاري  

رفتـار  . دنشـو  حركات دست و صورت و ساير اعضاي بدن به مخاطب انتقـال داده مـي        
گفتن و برقراري ارتباط است كه فاقد هرگونه تظـاهر آوايـي             اي سخن   گونه 51غيركالمي

ي براي ورود بـه      هرگونه رفتار غيركالم   ،بنابراين. )28: 1387ك جهانگيري،    .ر(زباني است   
  :بافت نوشتاري نياز به توضيح و تفسير دارد

   ).746: 1385شمس تبريزي، (»  . هـ هـكهسر جنبانيدند «
 يعنـي كنـد   به او اشـارت مـي    . گيرد  پيوندد و آن كودك به نهان گلو مي         او در سخن مي   «

  ).292همان، ( ».يابم فرصت تا كهگزد  ، او لب ميكن شفاعت
و عناصـر زبـاني بهـره        52زمان از زبـان انـدام       طور هم    گاه به  يندهگو  ،  در بافت گفتار  

هـا     حركت خاص يكي از انـدام      اي است به    در اين صورت، واحد زباني اشاره     . گيرد  مي
حال اگر بخواهيم سخنان گوينده را      . كند  مجموع مفهومي را به مخاطب منتقل مي      كه در 

هـا يـا      صـورت جملـه     و را نيـز بـه     با نظام نوشتاري ثبت كنـيم، نـاگزيريم زبـان انـدام ا            
 صورت، بخش غيركالمـي بافـت گفتـار بـه            در غير اين  . آوريم  هاي توضيحي در   عبارت
 هـاي بـسياري از ابهـام  . شـود  رساني مي  پيامشود و موجب اختالل در       منتقل نمي  نوشتار

  :هاي زير توجه كنيد به نمونه.  برايند چنين رويدادي هستندشمس مقاالتبافتي در 
  ).318( بجنباني، گناهان بريزد همچنينرادر مسلمان مصافحه كني، با ب

بركرد، ي، همچو آفتاب از اين سـينة مـن سـر          ناگاه ديدم كه از سينه شمعي، روشناي      
  .)650(كردم، شيخ چون ديد دستارم افتاد، دستار خود گرفت   ميهمچنينمن سر 
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 مروت است كه    اندازد؟ از مردي و    كند و من رو    همچنينيكي پيش چو مني دست      
دارد كه ايـن   كرده او روا     همچنينها    دست تهي بازگردانم؟ اين چندين خلق دست      

 نگرد   در دست خود مي    همچنينها خالي و تهي بازگردد؟ گفت بايد كه           همه دست 
)365(53.  

حركـت  (اي است كه موصوف آن غيرزباني          صفت اشاره  »همچنين«هاي باال،     در عبارت 
 اين واحد زباني بـه عنـصري خـارج از بافـت             ،بنابراين. 54است) هاي بدن   يكي از اندام  

وسيلة عناصر كالمي وارد زبان نوشـتار         چون آن موقعيت بيروني به    . دهد  زبان ارجاع مي  
  .هايي همواره مبهم هستند نوشتنشده است، چنين گفتار

   55متن صريح اتصال .4- 4- 2
هـا، پديدآورنـدة مـتن بـه مـتنِ          آنشود كه در    به آن دسته از ابزار اتصال متون گفته مي        

اي كـه در مـتن،   گونه كند؛ بهكند و آشكارا نوعي ارجاع متن ايجاد ميخودش رجوع مي  
در گفتار و نوشتار به كمك عباراتي مثل        . )166: 1386البرزي،   (گويددربارة متن سخن مي   

ميـان  ... طوري كه گفته شد، چنان كه گذشت، بر اساس آنچه گفته خواهد شـد و              همان
  .شود هاي مختلف متن پيوستگي ايجاد ميبخش

 در سـطح آوايـي،      فقـط   شـده نـه     ريـزي   ديشيده و برنامـه   ان  ساختار هر نوشتار ازپيش   
هجـويري در چنـد     . شود  واژگاني و نحوي اثر، بلكه در ابواب و فصول آن هم ديده مي            

 وار  فـشرده ،ه از انگيزة خود در تأليف كتاب و نامي كه براي آن برگزيد     سطر اول كتابش  
 هاي ايـن مقدمـة مـوجز را در هفـت فـصل شـرح       گاه يكايك جمله  آن؛گويد ميسخن  

وار بيـان   كتـابش را فهرسـت   پس از چند بخش مقدماتي، منـدرجات  هجويري. دهد  مي
  :كند مي

گاه اسامي الرّجـال   آن. اكنون من طرفي از اهل اين طايفه اندر باب تصوف پيدا كنم          
گاه اختالف مذاهب مشايخ      آن. قايق معارف و شرايع بيان كنم     گاه احكام ح   آن. بيارم

  ).42(گاه آداب و رموز و مقاماتشان به مقدار امكان شرح دهم  آن. متصوفه بيارم
بـراي  .  در تمام صفحات آن آشـكار اسـت        المحجوب  كشفساختار منسجم و دقيق     

دهـد     وعده مي  )539(» ...الحجاب العاشر في بيان منطقهم      كشف«نمونه، نويسنده در باب     
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و مـن   «ها بـا عبـارت        در يكي از اين بخش    . اصطالحات موضوعة صوفيان را شرح كند     
، بحث پيشين دربارة نفي و اثبات را به         )556(» المسامره و المحادثه و الفرق بينهما     : ذلك

 طـرح   »محادثـه « و   »مـسامره «رساند و مبحث جديدي را دربـارة دو اصـطالح             پايان مي 
 - كه ايدة اصلي مؤلف نيز در آن بيان شده اسـت           -آغازين اين بخش را   عبارت  . كند  مي
 اصـطالحات  ه، هجـويري  در ادامـ .ي براي بندهاي بعدي دانست توان در حكم عنوان     مي

هـا را پـاراگراف        امـروزي آن   اصـطالح  توان به    كه مي  -مورد بحث را در دو بخش مجزا      
اختار و طــرح  چنــين ســمقــاالت شــمس امــا در .دهــد  شــرح و بــسط مــي-دانــست
شـماري كـه گوينـده       انگـشت  حتـي در مـوارد    . هيچ نمـودي نـدارد     ايانديشيده  ازپيش

اع چيـزي سـخن بگويـد، ايـن مـسئله           بندي و انـو   خواهد در عباراتي كوتاه از دسته       مي
 پـس از آنكـه   ).78(» .نسيان بر دو نوع باشـد «: گويدشمس در جايي مي  . آيد  چشم مي  به

حـواي  از ف . )79(» .سيم سبب نسيان، محبت خداسـت     «: گويدكند مي  را بيان مي   دو نوع 
 ؛گويـد نـه انـواع نـسيان       خن مـي  ت و سبب نـسيان سـ      اينكه او از عل     آيد اول كالم برمي 

ها به قلم شمس نوشـته        اگر قرار بود اين گفته    . اينكه نسيان سه مسبب دارد نه دو تا        دوم
 را داشتند، چنـين اشـكاالتي       هاي خود   شود و يا گفتارنويسان مجال بازنويسي يادداشت      

  .    شدتر مي آمد و متن به بافت نوشتار نزديكدر آن پديد نمي
 مؤلـف  نكتة مهم ديگري كه بيانگر ساختار نوشتاري كتاب است، ارجاعـات متعـدد           

 حـديث، تأليفـات صـوفيان و        هاي  بااز اين ميان، قرآن، كت    . به منابع نوشتار خود است    
بر ارجاعاتي كه به خارج از متن داده  عالوه. ع نويسنده هستندترين مناب  اقوال مشايخ مهم  

نويـسنده بـا    . هاي ديگر آن نيز چشمگير است       شود، ارجاع بخشي از كتاب به بخش        مي
يادآوري اينكه شيوة او بر اختصار است و قصد پرگويي ندارد، خواننده را براي پيگيري        

 حجـيم خـود     تقريبـاً  ر كتـاب  او د . دهـد   هاي مختلف كتاب ارجاع مـي       مطالب به بخش  
، 5: 1385تبريـزي،     ك شمس  .ر( متني بهره برده است   حدود چهل نوبت از اين ارجاع درون      

  ...).  و119، 111، 101، 77-79، 50، 36
پيداست كه اگر قصد تأليف در ميان نباشد و سخن نيز دربارة موضوع واحدي گفته               

ــي ــشود، نم ــه  ن ــار داشــت ك ــوان انتظ ــاالت ت ــسجام  مق ــد ان ــابي مانن ــتگي كت  و پيوس
ريختـة سـخناني      هاي درهم    انبوهي است از پاره    مقاالت.  را داشته باشد   المحجوب  كشف
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اي، نقـد آراي      نامـه    حكايات تاريخي، اطالعات زنـدگي     ،قرآن مشتمل بر تفسير، قصص   
صوفيان و متكلمان و چندين موضوع ديگر كه نه در ابواب و فصول جداگانه گنجانـده                

تـوان    جـاي مـتن مـي      است كه از هر    به همين دليل  . اند  ل تبويب و تفكيك   شده و نه قاب   
هاي ديگر گسسته اسـت       هاي كالم از بخش      را خواند؛ زيرا هريك از پاره      شمس مقاالت

تـرين    منسجم. دهد و نه با مطالب بعد ارتباط معنايي دارد          و نه به قبل از خود ارجاع مي       
 حتي به    اين گسستگي  ها  در ساير بخش  . هاي آن است    ها و حكايت    ، قصه مقاالتبخش  

  . كند تر متن يعني جمالت نيز سرايت ميواحدهاي كوچك

  گيرينتيجه .5
توان گفت در بافـت  با توجه به تحليلي كه در سطوح مختلف زباني صورت گرفت، مي          

افـت گفتـار انعكـاس يافتـه        شماري از ب    هاي انگشت  صورت المحجوب  كشفنوشتاريِ  
 در يـك سـوي پيوسـتار        المحجوب  كشفبه همين دليل،    .  ندارد ي بسامد چندان  است كه 

دليـل     به شمس مقاالت اما. گيردترين فاصله به نوشتار قرار مي      نوشتار، در نزديك   -گفتار
نزديـك بـه گفتـار     در سوي ديگـر پيوسـتار و         ،گيري زياد از خصايص بافت گفتار     بهره

ز بافت گفتار در نوشتارِ ايـن       خصايص زبانيِ متعددي ا    شمس مقاالت  در .گيردجاي مي 
  :يما هتفصيل بيان كرد اين عناصر زباني را در سطوح زير به. متن راه يافته است

بازنمود فرايندهاي زبان گفتار در نوشتار و برخـي عناصـر زبرزنجيـري          : سطح آوايي . 1
  ؛)آهنگ و تكيه(وسيلة خط و الفبا قابل ثبت نيستند  كه به

  ؛آواها، اتباعنام: صرف. 2
شناسه كه خاص بافت گفتار هستند، حذف برخي عناصر نحـوي             هاي يك فعل: نحو. 3

  دارِ زبان گفتار؛و نظم نشان
ها به بافت مـوقعيتي، ابهـام در        دسترسي نداشتن خوانندة گفتارنوشت   : سطح گفتماني . 4

  . در متن گسستگيهاي مكاني، زماني و شخصي وارجاع شاخص
باال ذكر شد، ضمن اثبات فرضـية مقالـه مبنـي بـر وجـود              هايي كه در چهار دستة      مؤلفه

ها و متون نوشـتاري، خـصايص سـبكي ژانـر           تفاوت سبكي چشمگير ميان گفتارنوشت    
هاي يادشـده    مؤلفه ،همچنين. دهدگفتارنوشت را در سطوح مختلف زباني نيز نشان مي        
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 سـاخت زبـاني     گاهبندي انواع نثر عرفاني از ديـد      عنوان معياري براي دسته     توان به را مي 
  .كار گرفت به

  گزاري سپاس
اشـرف صـادقي بـا صـرف وقـت       استادان ارجمند دكتر محمدعلي موحد و دكتـر علـي        

هـا و   هاي اين مقاله و يادآوري بسياري از نادرستي       بهاي خود در خواندن يادداشت     گران
هـا و   دكتـر محمـود فتـوحي بـا راهنمـايي         . ها مرا مديون لطـف خـويش كردنـد        لغزش
دوست عزيزم، آقاي محمود خضري، نيـز ايـن   . ام دادنددريغ خود ياري  هاي بي  تحماي

  . اين بزرگواران بر بنده فرض استسپاس از همة. دقت ويرايش كرد نوشته را به

 هانوشتپي
 سـال   200 در حدود    النور ب كتا سال بعد از مرگ ابوسعيد نوشته شده و          134 التوحيداسراربراي مثال   . 1

  .آوري شده است  بايزيد جمعپس از وفات
ــاي صــوفياناز گفتارنوشــت. 2 ــوم ه ــوالخير  ،نورالعل ــعيد اب ــخنان ابوس ــاالت و س ــرارالتوحيد ،ح  ،اس

درخـور ذكرنـد و از متـون        ...  احمـد جـام و     امالي،  مقاالت شمس تبريزي   ،فيه ما فيه   ،الصوفيه  طبقات
تـوان نـام   را مي...  والهدايه مصباح ،اوراداالحباب ،تمهيدات ،العشاق سوانح ،المحجوب كشفنوشتاري  

  .برد
3. langue 

  .كنندافراد كر و الل از نمود حركتي زبان استفاده مي. 4
5. diglossia 
6. style continuum 
7 . frequency 

شناسي ذيـل     برخي از فرايندهايي كه در اينجا با عنوان ابدال بيان شده است، در متون تخصصي زبان               . 8
  .شودمطرح مي) كامل، ناقص، پيشرو و پسرو ((assimilation)انواع همخواني 

  .شود  فقط به شماره صفحه ارجاع داده ميالمحجوب كشف و مقاالت شمساز اين پس در ارجاع به . 9
 .»، تن را ترك گفتم]ايد تن[= شما تنيت «در جملة . 10

 توان اين ابدال را روندي تاريخي دانست؟  آيا مي. 11

 ). 740(»  پسر منورواي  «؛)768(» روزي آن برواي «. 12

چاهـار  : آيـد   پديـد مـي   /ā/ بـه    /a/صورتي ديگر نيز در زبان گفتار دارد كه بر اثر ابدال             واژة چهار . 13
)Čāhār) (4-1-1ك  .ر.(  
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ها را در متن كتاب بـه صـورت         توجهي به بافت گفتار، اين واژه       دليل بي   متأسفانه، مصحح محترم به   . 14
ك مقدمـة مـصحح،      .ر(تغيير داده و امكـان محاسـبة آمـاري را از ميـان بـرده اسـت                  نوشتاري آن   

  ).وشش و هفتاد شصت

هاي جنـوب ايـران هنـوز رواج دارد،     اين فرايند آوايي كه در گويش. 633 و   630 صص   :بنگريد به . 15
 . بسيار پركاربرد استخرقاني مقاماتدر 

 ديـده  654 و 647، 293 و دوازده در صـص      819و   745،  684،  647،  370،  237دوانزده در صص    . 16
  .شود مي

 ).156: 1379ك وحيديان كاميار،  .ر(اين افعال از آهنگ خاصي نيز برخوردارند . 17

 مقدمة مصحح، صـد و      ك. ر( اين صورت گفتاري وجود دارد       هاي زيادي از     نمونه اسرارالتوحيددر  . 18
  ).نود و چهار

19  . super segmental 

20. punctuation graphemes 

: 1379(وحيديان كاميار ساخت منادايي حاصل از تغيير تكيه را خاص فارسي امروز دانـسته اسـت           . 21
 نقل شده، پيداست كه اين ساخت خـاص بافـت           مقاالت شمس  شواهدي كه از     بر اساس اما  ). 167

  .گفتار است و هميشه رواج داشته است
دار نقطـه » يـاى «صورت  نكره را به» ياي«هاي خود   نوشته داريوش آشوري در   ،شايد به همين سبب   . 22

  .نويسد مي

  . در آواها آهنگ خاصي هم وجود داشته كه در بافت نوشتاري امكان بروز نداشته است،البته. 23

از شـهرت   : گـويم   اي، هي، تـرا مـي     «؛  )684(» !ها: چو با او اين سخن بگويي، گويد      «: شواهد ديگر . 24
»  بزد و فـراز كـرد و چنـان نمـود كـه مـن رفـتم                 طابدر را   «؛  )351(» ازآمدي؟بيرون كردند چرا ب   

زنند كه الـف را دو زبـر اً دو پـيش أ دو زيـر أ تـا مـن             گفت كه دست مي     آن زن معلم مي   «؛  )190(
 ).851(» رقص كنم، حال آرم

كـاركرد آن در  داشـته باشـد و     » نامتعـارف «اي كه در مقايسه با سازة مانند خود ساختماني          هر سازه . 25
  ).37: 1387شناس و ديگران، حق(رود شمار مي به» دارنشان«بسامدتر باشد،  كم» سبك عادي«

، 115،  87،  85،  76ك   .ر (شـود ي از اين شگرد خطابي ديده مي       موارد بسيار زياد   مقاالت شمس در  . 26
 ...). و152

، غيبت را مقدم دادند بر      )204(ردن  صحبت با كسي ك   : اند  ها با حرف اضافه نوشته شده       برخي از آن  . 27
   . مقدمة مصحح ببينيد49 و 48هايي از حذف حرف اضافه را در صفحة  نمونه... . و) 369(حضور 

28. performance 
29. cohesion  
30. coherence 
31. context of situation 
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32. M. A. K. Halliday and Roqaiya Hassan, Cohesion in English (Longman, 
1976) 
33. reference  
34. substitution 
35. ellipsis 
36. conjunction 
37. lexical cohesion 
38. deixis 

گويي كـه   مي«و » بايد پنجاه ولي مفرّد در ركاب موالنا رود فرمايد كه مي  مي«بر اين، دو جملة       عالوه. 39
  .هنگ خبري خواندتوان هم پرسشي و هم به آ را نيز مي» باشد اوليا را نشان مي

  ).220: 1387ك صفوي،  .ر(نامند گونه از ابهام را ابهام ساختاري مي اين. 40
41. principle of least effort  
42. redundancy  

هـاي    هاي تخصصي بسيار بيشتر از يك نوشتة ادبي اسـت؛ زيـرا زبـان               ميزان حشو در نوشته   «البته،  . 43
هـا    رايش زبـاني اسـتانداردتري دارنـد و اصـطالحات آن          تر و آ    تخصصي محدودة واژگاني كوچك   

  ).144: 1363، كوندراتف(» .همواره در تكرارند

44. information  
نهايت مـراد گوينـده     قعيت بيروني به فهم ارجاعات و در      البته، در گفتار هم حشو زياد است؛ اما مو        . 45

  ).اشرف صادقيعلي يادآوري دكتر(كند كمك مي
موالنـا را   «: هايي كه ناشي از عدم بازسازي بافت گفتـار در نوشـتار اسـت             ديگر از ابهام  چند نمونة   . 46

هاي مـا  سؤال: اندگويا در جواب كس يا كساني است كه گفته     ) (195(» زحمت شود از سؤال شما؟    
، منت بگـويم  ]از كه؟[تو رها كن كه من خود بگويم، از او مپرس         «). شودموجب زحمت موالنا مي   

حجاج بن يوسف رحمـه     «). 270(» خدمت شما را به حكايت تصديع ندهم      «). 731(» رساعت ديگ 
عكس همة خلق باشد، هرچه ايشان قبول كنند مـا رد كنـيم و هرچـه ايـشان رد                     كار ما به  . آري. اهللا

اهللا بـا لحنـي سرشـار از انكـار و     گويا كسي بعد از جملة دعايي رحمـه   ) (288(» كنند ما قبول كنيم   
آري كـار مـا   : درنـگ پاسـخ گفتـه اسـت     و شـمس بـي  !رحمه اهللا؟: گ پرسيده است  درن  تعجب بي 

 همان اسـت بـه معنـا، كـه     "ازآن ماست "] در چه موقعيتي؟  [درين مقام   «). عكس همة خلق باشد     به
كـار داري؟   . ايديـر اسـت كـه نماليـده       . دستك مرا يكي همچنين بمال    «). 297(» ..."ازآن توست "
» مرا حـالل كـن رنجـه كـردم    . عيدت مبارك باد. سالم عليكم.] سالم. [اندكي بمال همچنين .] بلي[
من حال موالنـا    . ازبهر من نباشد  . در حق من نيست   ] كدام سخن؟ [اكنون اين سخن موالنا     «). 300(

برآيد، البته آن دست به آتش دوزخ       ] كدام حالت؟ [دستي كه بي آن حالت      «). 303(» را با خود دانم   
همچنـين  ). 73(» بـه بهـشت رسـد   برآيد، البته ] كدام حالت؟ [با آن حالت    معذّب باشد و دستي كه      

 .ببينيد...  و 313، 268، 216، 161هاي ديگر را در صفحات  نمونه

 .اشرف صادقي يادآوري كردنداين نكته را دكتر علي. 47
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هـاي    تـه نكهـا در گفتـار و نوشـتار بـه             و اختصار و همچنين تمـايز آن       براي مطالعة تفاوت سرواژه   . 48
 .جو بنگريد  علي صلحويرايش

ك مـاونتفورد،    .ر(هاي نوشتاري خاصـي وجـود داشـته اسـت              نظام ،براي تندنويسي و رمزنويسي   . 49
1384 :45.(  

هـا از روي محـور      يابد كه بر حسب انتخـاب واژه      اي تحقق مي  ابهام واژگاني بر اثر داللت چندگانه     . 50
  ).216: 1387صفوي، (آيد جانشيني پديد مي

51. non-verbal behavior  
52. body language  

 - هرچند جهت قبول و تصديق من كـردي        - كردي همچنينچشم  «:  از اين قرار است    شواهد ديگر . 53
مي به دست و     كرد همچنيناگر سخن طعام گفتندي، من       «).639(» يد، چنين بازگشت  سخن من برم  

 ).772(» گـردانم    من كفت دست را مـي       كه ينهمچنگردانيد،    به دست مي   «).677(» سرباز كشيدمي 
همان ساعت دست    «).349(»  كوفت همچنينآن يكي در     «).300( » بمال همچنيندستك مرا يكي    «

زدنـد    گفتنـد بـه طعـن و بـه زخـم سـخيم مـي                ام مي   سخني «).249(» ت كرد و ديوار گرف    همچنين
  ....و) 322(» مچنين زد و دو نيمش كرده «).373 (»همچنين ،همچنين

هـا از     نداشته باشند و مرجـع آن      ي مشخص اگر در بافت كالم مرجع    ... چنين و هاي اين، آن، هم   واژه. 54
درواقع، اسم اشاره صـفت     . شوندهاي بيرون از كالم شناخته شود، اسم اشاره خوانده مي         روي قرينه 

  ).134-133: 1387شناس و ديگران، حق(اي بوده كه جانشين اسم پس از خود شده است اشاره
55. explicit linking of text 
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