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 :پيشگفتار مترجم

الفبای . رسم الخط زبان عربی است، استفاده از دادن آوا های زبان های متفاوتدر قسمت نشان  يکی از چالش های موجود
ا های زبان عربی بوده، و برای زبان هايی که آوا های متفاوت بيشتر نسبت به عربی دارند، زبان عربی محصور به آو

حتی الفبای زبان عربی برای آوا های موجود در گويش های متفاوت . مشکل است که با اين گرافيم ها تمام آنها را نشان داد
اين . خاصی از آنها نمايندگی نمی کند که گرافيم ارندزبان عربی کفايت نمی کند و بسياری از آوا ها در زبان عربی وجود د

از طريق پروژه تحقيقی اش به ثبوت رسانيده ) (Roma Tre Universitá  الريس استاد دانشگاه روما تریادعا را انجـِال 
  .است

ود دارند، رسم الخط آوا هايی که در اين زبان وج. در افغانستان با چنين رويکردی دست و پنجه نرم می کندهم زبان شغنانی 
تا کنون بعضی از نويسندگان شغنانی به ذوق و . زبان عربی به شمول دری و پشتو از آن آوا ها نمايندگی کرده نمی توانند

ولی تا . سليقه خود شان نويسه هايی را بر عالوه نويسه های الفبای پشتو برای آوای خاص زبان شغنانی وضع نموده اند
  .افق کلی نرسيده اندکنون نويسندگان به تو

اما، تحقيقات جديد نشان می دهد که . هستند/  δ/ و /  θ/ را نماينده آوا های » ذ « و » ث « عدۀ از نويسندگان، نويسه ها 
؛ }ث، ت، س{ = ث : که به ترتيب عبارتند از. حتی در زبان عربی نماينده گی از چند آوا می کنند» ذ « و » ث « حروف 

بنا بر اين، وی به اين فکر شده تا عالمه های تميز دهنده . قسمی که در تحقيقات انجـِال باز تاب يافته است }ذ، ز، د { = ذ 
  .را بر اين حروف بيفزايد تا باعث تفکيک درست آواهای متفاوت گردد

ز عالمه های ، و برای تفکيک آنها از يکديگر ادننمايندگی از سه آوا می کن» ذ « و » ث « ف ووی ادعا نموده که حر
  .، ذ، ڊ، ڌث، ثۜ،  : مثًال. متفاوت کار گرفته است

. را می دهد» د « که نوشته شده، صدای » ڊ « را می دهد، و به شکل » ز « است صدای » ڌ « که به شکل » ذ « حرف 
نوشته  »ثۜ  « که به شکل » ث « را می دهد، و حرف » ت « نوشته شده، صدای »  « هم که به شکل » ث  « حرف 

  . می کند» س « شده، نمايندگی از آوای 

اين امر سبب . انجال ادعا نموده است که الفبای کنونی زبان عربی نمی تواند از تمام آوا های موجود در آن زبان نمايندگی کند
د با اهل می گردد که دانشجويان خارجی با وجود آنکه برای سه تا چهار سال مصروف آموزش زبان عربی اند، نمی توانن

اين بخاطری است که، دانشجويان تنها به متون درسی و . زبان ارتباط بر قرار کنند و يا بطور سليس با آنها صحبت کنند
  .بطور درست، قسمی که اهل زبان آنرا تلفظ می کنندکتاب متوسل می شوند، و آوا ها را 

تدوين گرديده، نمی تواند بطور خاص از آوا های موجوده الفبايی که برای اين زبان . عين مشکل در زبان شغنانی وجود دارد
  . در اين زبان، از دو آوای متفاوت نمايندگی می کنند» ذ « و » ث « بطور مثال، حروف . در اين زبان نمايندگی کنند

   / z /و /   δ=  / ؛     ذ  / s/ و /  θ= / ث 

، ماث )خاکستر(می کند و در واژه های ثـير  / s /ی از آوا» ث « ثور، ثريا، ثواب، ميراث، حرف : در واژه های
/ / z ذاکر، ذوق، کاغذ، نمايندگی از آوای در واژه های » ذ « همچنان، حرف . نمايندگی می کند/  θ/ ، از آوای )چوبدست(

است؟ در  آيا اين روش دو گانگی بوجود نه آورده. می کنند/  δ/ از آوای ) توت( ، و توذ )دست( و در واژه های ذست 
» ذ « و » ث « ضرور است که به حروف بنا براين، . حقيقت، آوا نويسه، نويسه ای است که فقط از يک آوا نمايندگی کند

و يا » « نويسه ها  بنابراين، انتخاب. ر اين حروف گرددعالمه هايی افزوده شوند، تا سبب تفکيک آوا های نا همگون د
  .فع اين معضله است تا با استفاده از عالمه ها، آوا ها بخوبی از هم تفکيک گردندگزينه خوبی برای ر» ڎ « ، و »ٿ « 



٣ 
 

٣ 
 

بنا بر معضل فوق در الفبای زبان شغنانی و مشابه بودن آن با يافته های پژوهش انجال، بر آن شدم تا رساله اش را ترجمه 
از اينکه متن اصلی به سويه . ستفاده کرده بتوانندنمايم تا کسانی که در زمينه تحقيقات الفبای شغنانی کار می کنند، از آن ا

اکادميک خيلی عالی مرتب گرديده، مترجم قادر به ترجمه آن بطور قناعت بخش نشد و شايد خواننده در دريافت جمالت با 
باهی را در اگر کدام اشت. بنابر اين، خواننده بايد متن انگليسی را جهت اطمينان خاطر مرور نمايد. خواهد شدمشکل رو برو 

در اصالح بعدی متن در پست الکترونيکی مطلع سازند تا ترجمه متن ببينند، آنرا به ذيل عفو پوشيده، و مترجم را از طريق 
  .نظر گرفته شود

  با کمال احترام

  نوروز علی ثابتی
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  :آمده اند) انگليسی(اختصاراتی که متن اصلی 

  

 MSA = Modern Standard Arabic 

    عربی معياری مدرن

ISA = Inter-common Spoken Arabic (ISA)   

  عربی گفتاری مشترک

DA = Dialectal Arabic  

 عربی لهجه ای

ESA = Educated Spoken Arabic  

 عربی گفتاری تحصيل کردگان

SA = Spoken Arabic  

 فتاریعربی گ

SsA = Sub-Standard Arabic  

 عربی معياری فرعی

EMC = Electronically-Mediated Communication  

 وسيله ارتباطات الکترونيکی

L٢ = Second Language  

 زبان دوم

CA = Communicative Arabic  

 ) که در رسانه ها از آن کار گرفته می شود( عربی ارتباطی 

DAW = Diachritisized Arabic Writing   

  نگارش عربی عالمه دار
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  معرفی

آموزش زبان  زمانی که( با آن مواجه می گردند، ز بزرگ ترين چالشی که آموزندگانی که اهل زبان نيستنداحتمالن يکی ا
 ٢گوسنتوسط فر ١diglossiaاين نظريه در مورد . زبانی است –، وضعيت پيچيدۀ اجتماعی )عربی را آغاز می نمايند

در ... زبان،  بر عالوه لهجه های اولیست که ان با ثبات زبانسبتًا يک وضعيت آن که  تشريح گرديده) ٣٣٦. ، ص١٩٥٩(
بر اساس نظريه  . موجود می باشد) غالبن مغلق تر در مسايل دستور زبان( آن يک تنوع انطباقی متفاوت و خيلی ها مدّون

حالی ، در در فعاليت های رسمی، مراسم مذهبی، و خطابه های سياسی استفاده می گردد ٣(H)دو گانگی فرگوسن، تنوع باال 
گان احساس علی الرغم اين تفاوت، بسياری از نويسند. زبان محاوره ای روز مره است (L)که لهجه ها و يا تنوع پايين 

يک  در حقيقت، آنها تالش نمودند تا .سيک در قسمت تشريح حقانيت زبان عربی نا مناسب استنمودند که نظريه ديگلو
. فقط چند تن از نويسندگان را ذکر می نمايم. تعريف کنند (L)پايين تنوع  و (H)باال تنوع سلسله سطح متوسط را در ميان 

 ه، نيمه ادبی و يا محاورهکالسيکی، کالسيک اصالح شد: مشخص نمود پنج سطح را قرار زير) ٨٥. ، ص١٩٦٠( ٤بالنک
 مايش گرفت؛ه آززبان عربی معياری مدرن را ب) ١٩٦٨( ٥انوکو. پيشرفته، گويش محلی پيشرفته، و محاوره ساده ای

اشاره نمود که عبارتند از عربی معياری مدرن، عربی محاوره ای ای موجود زبان محاوره نوع به سه ) ١٩٦٥( ٦کادورا
  .مشترک، و عربی لهجه ای

بَدَوی پايه گذاری . سهم برجسته در راستای مطالعه وضعيت زبانشناسانه زبان عربی را يک جامعه شناس زبان بنام س
داشته د کنش متقابل نتوانمی ه با يکديگر ک ينرا منحيث يک زنجير بهم بافته در پنج سطح متفاوت تشريح نمودهاو ا. نمود
بدوی (متنوع قرار دارند هم موجود بوده، مگر در تناسب هستند که آن در يک و يا ديگر سطوح  و عناصری را شامل دنباش

سطوح را از هم بمثابه متنوعات مجزا در نظر نمی گيرد، اما او در واقعيت امر، بدوی اين . VIII)، ص ١٩٩١، ٧و هيندس
می  ی نمايندگیمرکزتازه موجود است که از يک سطح ساحات رنگ در آن : به استعارۀ يک قوس قزح متوسل می شود

دگی می نماينرنگ ها ن از ساحات تحليل رفتن ميان سطوح آرنگ ها با يکديگر می آميزند و ، کنند و ساحاتی که در آنجا
عربی و يا عربی " ميراث ("  فــُصحـیٰ التـُوراث: شدند، قرار زير استتشريح ) ١٩٧٣( ٨پنج سطحی که توسط بدوی. کند

گويش اهل فرهنگ و ادب، يعنی (ين ـفـِــّقعاميةُ الُمـثـَ) عربی کالسيک ادبی معاصر(العصر  فــُصحـیٰ ، )کالسيک سنتی
قابل ذکر است  که ). گويش افراد بی سواد(ن ، عامية االمويي)گويش اهل سواد(ن يِروِّـَنـَتـُ، عامية الم)تحصيل کردگان عالی

چنانچه، فصحی العصر يک ياد داشت . بدوی همچنان امکانيت استفاده واقعی گفتار شفاهی برای هر دوره  توضيح می دهد
ات توانند آنرا بکار برند و گاهی اوقد تن می همچنان می تواند در ميان عامه خوانده شود و فقط چننوشتاری می باشد که 

در عين سطح زبانی و همراه با محدوديت های دستوری زبان نوشتاری، صحبت کنند  فی البداهيههمرای با موفقيت 
فين، در عوض، گويشی است که بطرف فصحی حرکت می کند و به درجه ای می رسد که ـقثعامية الم). ١٢٧. ، ص١٩٧٣(

اين سطح را به عنوان نفود  ٩باسيونی). ١٤٩. ، ص١٩٧٣(شود تا فرهنگ معاصر شفاهی را بيان کند  در آنجا قادر می
بطور عادی ند که ممکن است در مباحثه جدی استفاده گردد، مگر وسط عربی معياری مدرن توصيف می کمحاوره ای ت

اده می گردد و اين زبان در حال واسطه اين همچنان زبانی است که در دانشگاه های مصری از آن استف. نوشته نمی شود
توسط ) گويش تحصيل کردگان(عامية المتنورين ). ١٥. ، ص٢٠٠٩(شدن دستور آموزشی در صنوف مصری است 

                                                            
١  A situation in which two languages or two forms of a language are used under different conditions in a 
community. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, ٧th edi, Oxford University Press, ٢٠٠٦, p. ٤٢٥.  

. رايط متفاوت در يک جامعه استفاده می گردندوضعيتی که در آن دو زبان و يا دو نوع يک زبان تحت ش  
٢     Ferguson 
٣ H = High; L = Low 
٤  Blanc 
٥  Cowan 
٦  Cadora 
٧  Badawi & Hinds 
٨  Badawi 
٩  Bassiouney 
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همرای اعضای ، سويه تعليمی پايين دارندکه از زبان روز مره است که اشخاصی  يده که آن عبارتباسيونی توضيح گرد
ممکن  در يک بحث روز موضوعات معمولی همچنان در برنامه های تلويزيونی. اده می کنندخانواده و دوستان از آن استف

اشخاص تحصيل کرده و اهل فرهنگ همرای اين سطح زبان در هنگام تفريح در مورد موضوعاتی که  .است که اتفاق بيفتد
  ). ١٥. ، ص٢٠٠٩(جدی نيستند، از آن کار می گيرند 

معرفی گرديد و ميشل آنرا در تحقيقات خود بحث ) ١٩٧٧( ١٠توسط الحسن » ردگانتحصيل ک عربی گفتاری« اصطالح 
آنرا به عنوان شکل آميخته توصيف نمود که توسط کنش متقابل در ميان نگارش و گويش عربی حفظ مانده  ١١ميشل. نمود
مندی های اهل تحصيل به نياز»  ی تحصيل کردگانعربی گفتار« استدالل می کند که )  ٣٢ – ٧. ، ص١٩٨٦(ميشل  .است

در آن  نمی توان عرب از کشور های مختلف پاسخگو می باشد تا آنها روی موضوعاتی بحث نمايند که توسط گويش منطقوی
، اين تنوع تحت نفوذ عربی ادبی کالسيک می باشد، بويژه با داشتن يک وسيلۀ افهام و تفهيم مشترک. دحرف زآن خصوص 

عربی محاوره ای « يشل، نظر به ديدگاه م. عرب های تحصيل کرده بطور مشترک دارندآنچه که در ساختار و واژه ها 
  .در آن بروز کند اگر تفاوت های منطقوی در هر جا قابل فهم می باشد حتیبوده شمول  –عرب  » تحصيل کردگان

اری در نظر دارد تا يک بعضی از تعريفات عمده در مورد تنوعات عربی محاوره ای و نوشت اين مرور کوتاه و همه جانبه
در اين ولت من فقط از دو اصطالح اصلی بخاطر سادگی و سه. نظريه ارائه دهد که چقدر وضعيت زبانی عربی پيچيده است

عمومن فصحی  » عربی معياری مدرن« منظور من از . عربی معياری مدرن و عربی محاوره ای: مقاله استفاده می برم
، در ژانر های )مکاتبات رسمی(آن بشکل افهام و تفهيم نوشتاری از ری است که معاصر؛ يعنی، زبان رسمی نوشتا

ی های سياسی، گزارشات رسانه ای، سخنران(و در بعضی از رويداد های رسمی ) ادبيات و رسانه های جمعی(نويسندگی 
عرب ها آنرا در مکالمات در حالی که، عربی محاوره ای به تنوعی اشاره می کند که . کار گرفته می شود) مراسم مذهبی

عربی محاوره ای است که در اوضاع زندگی روز مره و در تمام کنش های متقابل ، يا آن استفاده می برند) تقريری(شفاهی 
  .و يا عربی معياری مدرن در مورد موضوعات عالی تر استفاده می گردد ،ذات البينی استفاده می گردد

توسط بيشتر عرب ها بعنوان کم اهميت تر نسبت به فصحی ) و تا هنوز( غلبن در زمان نه چندان دور، عربی شفاهی ا
ی هر شکل معياری مدرن براعربی . ه همه وقت از آن کار می گيرنديا اينکه آنها در مکالمات روز مرمردود شمرده  شد گو

اين در حاليست که عربی . شود استفاده می) مانند نامه های شخصی(افهام و تفهيم نوشتاری حتی در زمينه های غير رسمی 
ظرفيت بيان تحريری يک شخص با عربی معياری ظاهرن، . دوشمی شفاهی تقريبن در هر نوع افهام و تفهيم شفاهی استفاده 

جنبه جديدی که در دهه  .مدرن کاملن به سطح سواد وابستگی دارد، مگر نوشتن عربی شفاهی عمومن قابل پذيرش نيست
ظاهر  ار برد دارد و همچنان در حالاست که آن اصلن فقط در مکالمات شفاهی ک هی آميخته شدههای اخير در عربی شفا

ميشل خاطر نشان ساخت که نشانه هايی وجود دارند که زبان نوشتاری مصری در حال . در شکل نوشتاری استشدن 
ی به تقريری و تحرير عربی معياری فرعی را هم ،)١٩٨٠( ١٢يلسيسو م) ١١. ، ص١٩٦٢(کوشش به آميختگی دارد 

  . ياد نموده است»  عربی نوشتاری غير رسمی« تقسيم بندی نموده و آنرا بنام 

عربی شفاهی در ادبيات در قرن نوزدهم، بويژه در ادبيات مصر ظاهر شد، عربی شفاهی توسط تعداد  شکل ابتدايی اگرچه
دگان در نتيجۀ تکثير اشکال جديد افهام و تفهيم غير هم فرهنگيان و هم تحصيل کر ،برجستۀ از عرب آنرا به شکل نوشتاری

اين خصوصيت جديد تا اندازه ای کاربردی را  بدوی به تنوعات متفاوت نسبت داده بود، تغيير . رسمی آنرا آغاز کرده اند
اين می تواند  .شروع کردند و نه تنها بطور شفاهی توليد می شدند ام تنوعات گويشی را در سيستم نوشتاری؛ از اينکه تمداد

، ژانر های ادبيات در )مثلن مصاحبه ها، سخنرانی های سياسی(متن يک سخنرانی باشد که بطور شفاهی ايراد شده باشد 
بر عالوۀ اين، شکل . توليد شده اند مانند نمايش نامه ها، نوشته های کمدی، و غيرهعربی شفاهی که اصلن بشکل نوشتاری 

در اين صورت، . کانال آميخته هستندايل الکترونيکی موجود هستند که آنها در حقيقت يک نوع های جديد افهام و تفهيم با وس
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، در شبکه های (chat)وتاه، در گپ زدن مثلن در پيام های ک(عربی شفاهی نوشته می شود گويا اينکه صحبت می گردد 
  ).اجتماعی و در بالگ های شخصی

  

 تدريس تنوعات زبان شفاهی .١

در سراسر جهان عرب قابل فهم می باشد، تأکيد عمده  بان نوشتاری رسمی است و مساويانهياری مدرن زاز اينکه عربی مع
ميشل برای دانش آموزان هشدار می دهد که آنها بايد . روی کورس های زبان عربی عمومن در مورد کسب اين تنوع است

زبان د، برابری کنند که آن عبارت از اينست که نگرشی که در مراکز آموزشی در اروپا عموميت دارند تا با نآماده باش
کورس های سنتی فقط باالی عربی معياری ). ١٣. ، ص١٩٦٢(نوشتاری و احتمالن ادبی به تنهايی ارزش مطالعه را دارد 

اپی را اين کورس ها مواد چ. مدرن تمرکز کردند و دانش آموزان را آماده نمودند تا متون را بخوانند و دستور زبان را بدانند
در اختيار دانش آموزان قرار ميدادند، اما شاگردان را قادر نساختند تا صحبت کردن اهل زبان را بفهمند و با ايشان صحبت 

بعد از آغاز دهه . گرفته شودکار و از اينکه عربی معياری مدرن تنوعی نيست که از آن در افهام و تفهيم شفاهی  نمايند
. د رايج شروع شد و توجه بيشتر به ضرورت انکشاف مهارت گپ زدن معطوف گشت، تمايل به تغيير اين رون١٩٧٠

در عربی معياری مدرن " گفتگو ها"آموزندگان کسانی که آنها آموزش ديدند تا مهارت گپ زدن در آنها از طريق بدبختانه، 
اينکه  ند، برایانستند گذران کنعرب زبان نتو فتاد و در يک محيطچنين چيزی در زندگی آنها اتفاق نيانکشاف داده شود، 

ی در گفتارريس تنوع زبان در نتيجه، مشکل تد .برای کنش های افهام و تفهيم بکار می رودکه عربی شفاهی تنوعی است 
  .پهلوی تدريس عربی معياری مدرن نشئت نمود

به زيور طبع آراسته  ١٩٨٥ راهنمای تسلط زبان عربی که برای بار نخست در سالکتاب ذکر می نمايد که ) ١٩٩٥( ١٣البتل
مشکل شد، ازينرو يک رويداد مهم در تدريس زبان عربی است که اهميت مهارت های گپ زدن را برجسته ساخته، و از 

مقاله،  در همان. ن عربی معياری استوار استاجتناب می کند و فقط بر اساس استفاده زبا )دو گانگی بودن زبان( ديگلوسيا
به مثابه استفاده عربی معياری مدرن به عنوان ابزار صحبت نمودن در بر زبان شفاهی واقعی  وی اهميت انکشاف تسلط

عی که آن توسط شاگردان يک تنوع تّصنکه آن مودل تقلبی تسلط بر زبان شفاهی با ارائه نمودن صنف  مورد بحث قرار داده 
اطوار روز مره استفاده مدرن را در اوضاع و  بخاطری که هيچکس عربی معياری ،گويشوران اهل زبان استفاده نمی گردد

 وی اهميت يک شيوه ترکيبی را مورد تأکيد قرار می دهد و معلمين را تشويق نموده هم). ١٢٣. ، ص١٩٩٥(نمی کنند 
ی را در صنف کار کنند، ارائه همان تنوعات آميخته استفاده واقعی  اهل زبان را گفتارعربی معياری مدرن و هم عربی 

تا اين هر دو وی همچنان تأکيد می ورزد که اين روش ترکيبی به مواد آموزشی جديد ضرورت دارد . می سازدمنعکس 
  . تنوع را همزمان معرفی کرده بتواند

يک سروی ملی در . ی را مطالعه کنندگفتارو خواهش بيشتر دارند تا عربی در عين زمان، آموزندگان عالقه مند هستند 
). ١٩٨٧، ١٤بل نپ(شان می دهد که اکثر دانش آموزان عالقمند به فراگيری زبان محاوره ای هستند اياالت متحده امريکا ن

موسسه تحصيلی عالی  ٣٧شاگرد در  ٦٥٠يافته های سروی ديگری را مورد بحث قرار می دهد که در آن ) ٢٠٠٧( ١٥پالمر
می آموزند تا با اهل زبان د شاگردان عربی را در ص ٨٨اين سروی نشان می دهد که . در اياالت متحده راه اندازی شده است

، ٢٠٠٧(توسط آموزگاران ترغيب شده اند تا عربی شفاهی را در صنف بکار برند در صد شاگردان  ٢٨نند، فقط گفتگو ک
١١٧ – ١١٦.(  

وقت شروع ه قرار نمی دهم؛ مانند اينکه چيس زبان شفاهی عربی را مورد بحث تدرقسمت در اين مقاله، مشکالت کليدی در 
، در کدام ترتيب عناصر زبانی )، شمال افريقا، و ديگرانمثلن مصری، خاور ميانه(انتخاب شود  شود، کدام نوع گويش
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روش و يا کار گرفته شود ی، و يا فقط زبان عربی معياری مدرن گفتارزبان عربی  ازمعرفی شوند، و يا آيا بهتر است 
رای آموزندگانی که ه که من می خواهم مورد بحث قرار دهم، ضرورتی است تا بآنچ. ترکيبی از هر دو بهترين راه حل است

بتواند آنها را مساعدت کند تا نکات منبع نوشتاری العه می کنند، فراهم نمايم که ابزار مناسب مطی را با گفتارآنها عربی 
دن، گوش دا(ه زبان را تمرين نمايند مدبرای کسب هر زبان به عنوان زبان دوم، ضرور است تا مهارت های ع .داشته باشند

افهام و تفهيم شفاهی  اگر آن عمدتن درقرار گيرد، حتی  ی نمی تواند استثناعربی محاوره او ) خواندن، گپ زدن، و نوشتن
: را بياموزند، به مواد نوشتاری نياز دارند مانند گفتاریآرزو دارند تا هر شکل عربی  آموزندگان، آنهايی که. شوداستفاده 

. بسپارند به حافظهلغات و واجشناسی را  آنها را کمک می کنند تا کتاب درسی، محاوره نوشتاری، وغيره که اين مواد
بنابراين، معضله اينست که چطور يک زبان شفاهی در يک نظام نوشتاری تدوين گردد تا اينکه برای مقاصد تدريس سودمند 

  .واقع گردد

  

 ی عربیالفبای فونتيک در تقابل با الفبا .٢

  )آوا نگاری( الفبای فونتيک. ١٫٢

 د دارد که يکی استفاده از الفبای فونتيک و ديگریدر نوشتار، دو طريقۀ ممکن وجو برای مدون ساختن زبان عربی گفتاری
د برای مقاصالفبای آوانگاری تا کنون طريقه است که بخاطر تدوين تنوعات گفتاری و لهجه ها . استفاده از الفبای عربی است

کاربرد الفبای آوا نگاری اينست که دليل عمده در مورد . ، کابرد وسيع و قابل قبول داردبويژه در بخش لهجه شناسی علمی
، در صورتی که  کار برد عملی آن مد را فراهم می نمايد و آشنايی با آوای زنده زبان آموزندگان تلفظ واقعی و دقيقبرای  آن

الفبای آوانگاری با استدالل می کند که  ١٧ليڤير دوراندا). ٢. ، ص٢٠٠٥، ١٦کوول. (نظر باشد، يک امر ضروری می باشد
برای انتقال آوا ها، بويژه آوا  روش قابل قبول در لهجه شناسی است، بخاطری که الفبای عربیاستفاده از الفبای التين يگانه 

اگر الفبای آوا نگاری برای تشريح ). ٩ .، ص٢٠٠٩دوراند، (، در تنوعات گويشی مناسب نيست »واکه ها « های مصوت 
د سودمن مرجع دستور زباندر يک کتاب می تواند  ينا. بايد در نظر گرفته شوند اين مطالب ،و مقاصد علمی استفاده می شود

مطالعه زبان محاوره ای عربی با الفبای آوا نگاری می تواند . نداردمنفعت عملی در کورس ها و کتب درسی ، مگر باشد
داده ن با شکل ديگری آنرا نشان بعوض الفبای قبول شده شا  بنظر رسد طوری که زبان انگليسی و يا فرانسوی  بعجي
بنابراين، کورس ها زبان . در تلفظ معياری منعکس نمی سازندرا وای زنده اين زبان ها هميشه آ) الفبای(اگر چه . شوند

  .حت به نظر نمی رسندعربی بر اساس الفبای آوا نگاری بنا به چند دليل را

منظور از . دارد) ، خواندن، گپ زدن، و نوشتنگوش دادن(نياز به انکشاف چهار مهارت آموزش يک زبان  :مهارت زبان
توانايی خواندن الفبای آوا  از طريق ند وريق الفبای همان زبان انجام می پذيراينست که اين مهارت ها از طخواندن و نوشتن 

آوا ها معمولن نوشته نمی  فتاری آنست که شکلگالفبای عربی در نوشتار عربی استفاده قسمت در اعتراض عمده . نگاری
در باال استدالل  قسمی که. دننمايندگی کن فاده نمی کنند تا از همان آوا هاشوند و اهل زبان هيچ گرافيمی را در نوشتن است

ی گفتاراخر، حتی در شکل تحريری زبان بويژه در اين اواين نظريه فقط قسمتی درست است بخاطری که اهل زبان م، ينمود
مخصوصن (نوشته شدند  با عربی گفتاریکه دی از آثار داستانی بر عالوه اين، تعدا. عربی نظريات خود را ابراز می دارند

گفتاری بان آموزش دادن دانشجويان در قسمت اينکه زبنابراين، . نداز الفبای عربی استفاده نمود فقط ، )در عربی مصری
 . ع آثار ادبی و ديگر متون معلوماتی  دسترسی نخواهند يافتاری بخوانند، به اين نواز طريق الفبای آوا نگ عربی را فقط

معمولن در معرض عربی معياری مدرن قرار دارند و  ،را مطالعه می کنند آموزندگانی که آنها عربی گفتاری :یداليل عمل
طرف زبان شفاهی آموزش عربی معياری مدرن آغاز می نمايند و سپس در مرحله بعدی بدر اکثر حاالت آنها نخست به 
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تجربه در عربی معياری مدرن  ،در خواندن و نوشتن با الفبای عربی ن بدان معنی است که آنهااي. ١٨ندعربی پيش می رو
از عين الفبا، از ضايع کردن اوقات استفاده . دارند، و آنها قبلن تالش نموده اند تا خواندن سليس عربی را کسب نمايند

اگر ما آنرا در يک مضاف بر اين، . ردان در خواندن جلو گيری می کند تا اينکه الفبای آوا نگاری را بخوانند و بدانندشاگ
کورس های ترکيبی از عربی معياری مدرن و عربی شفاهی  ١٩در نظر بگيريم، بعضی از آموزگارانوضعيت مطلوب 
 .د، و اين معقول به نظر می رسد که برای هر دوی اينها از يک نوع نوشته استفاده شودپيشنهاد می نماين

مطالعات جامعه شناسی زبانی نشان می دهد که عربی معياری مدرن و سطوح مختلف عربی گفتاری دو  :يک زبان تنوعات
اين دليل، البتل بعضی از کتب  ابرنب. د با هم  در عين زبان هستنداصطالح متفاوت نيستند ولی تنوعات متداخل و موجو

کاملن يک چيز  عنوانب ،لهجه هادر مورد آن کتاب ها،  طوريکه. قاد قرار می دهددرسی محاوره ای زبان عربی را مورد انت
استفاده  .،ندفترگمی ش کامل زبان عربی در نظر به عنوان بخآنها را بجای اينکه  د،پرداختن نعربی معياری مدر از جزام

اشند بجای اينکه را منعکس ساخت که عربی گفتاری و عربی نوشتاری دو زبان مجزا ميبای ز الفبای فونتيک، مفکورۀ آنها ا
 .تلقی گردند )١١٨. ، ص١٩٩٥(دو سطح يک زبان 

پديده های متفاوت فونتيک در کشور های مختلف عربی می تواند منجر به شناخت های  :مالحظات در ريشه شناسی
حتی يک واژه آشنا که قبلن با استفاده از الفبای عربی در  اين بدان معنا است که. اوت در عين واژه گردندفونولوژيکی متف

عربی معياری مدرن ياد گرفته شده، می تواند برای آموزندگان غير اهل زبان قابل شناخت شود زمانی که آنها در معرض 
در عربی » ُثَيحـُد« واژه : طور مثال(با الفبای فونتيک بخوانند  شناخت فونتيکی آن قرار گيرند و يا زمانی که آنها، آنرا

اين مسئله قوه درک شاگردان را منحرف می سازد و يا ). است » يـَحـُدس « معياری مدرن که در برابِر آن در زبان گفتاری 
ربی معياری مدرن و عربی تفاوت ميان عآنها را وادار می سازد دو واژه متفاوت را بياموزند بعوض اينکه بشناسند که 

افزون بر اين، شکل نوشته شده نه تنها آموزندگان را از شناسايی ريشه . واعد عمومی فونولوژيکی استوار استگفتاری بر ق
را » حدس « ، ريشه يـَحـُدس: طور مثال( درست باز می دارد ولی حتی آنها را به يک ريشه نادرست منحرف می سازد 

 ). است»  يحُدُث« واژه که ريشه درست » حدث « پيشنهاد می نمايد تا 

کتب درسی متفاوت از عاليم متفاوت استفاده می کنند که بطور معمول در مقدمه  لست گرديده  :نشانه های متفاوت فونتيک
بيشتر از به  مراجعهرت ان می شود که آنها ضرواين ممکن است که منجر به بعضی سر در گمی در آن عده آموزندگ. اند

  .يک منبع دارند

که آن هم به ربی گفتاری توسط يک لغت شريکی ايسطوح متوسط ميان دو قطب عربی معياری مدرن و ع :تنوعات ديافيزی
فونولوژيک حتی چنين واژه  –با وجود اين، شناخت مورفو . عربی معياری مدرن و هم لهجه تعلق دارد، مشخص می گردند

نزديک به لهجه « همچنان امکان شناخت های )  ٣٨ – ٣٣. ، ص١٩٩٧( ٢٠رانیمز. شريکی ممکن است که لهجه ای باشد
عربی گفتاری می تواند بيشتر از يک شناخت اين بدان معنا است که . را بحث می نمايد» نزديک به زبان معياری « و » 

بنابراين، . غيير کندمحل وضعيت افهام و تفهيم ت ژيکی در عين واژه داشته باشد، در صورتی کهفونولو –ممکن مورفو 
بهر حال، شناخت . يک نواخت نمی تواند باشدبه نسبت تلفظ های ممکن متفاوت زياد ممکن نيست که يک نوشته فونتيکی 

 .های عنصر مشترک، عين ريشه، ريشه شناسی است که آن می تواند با الفبای عربی خوبتر بيان شود

کشور ديگر فرق دارد و حتی بعضی تفاوت های کم حتی در يک  عربی گفتاری از يک کشور تا به :تنوعات دياتوپيک
ثقافـِه « داشته باشيم که در سوريه » فرهنگ (» ثـقافـة « يک مثال ساده می توانيم از واژه .  وجود دارندهم ساحه لهجه ای 

با . تلفظ می شود» ثقافـَه « ق و عرا) فارس(، و در خليج »سقافـَه « و » ئافـَه َس« و در مصر » سـَئی فـِه « و در لبنان » 
و نوشته می کنند آنچه استفاده می کنند، » ثقافه « گويندگان محلی از اين کشور ها هنوز از عين نمود الفبا در واژه جود اين، 

                                                            
  .معرفی عربی معياری مدرن و عربی گفتاری هنوز هم يک مشکل حاد است که سبب برخاستن مناظرات متعدد گرديده استترتيب    ١٨
   ٢٥٥ – ٢٣٣. ، ص١٩٩٥يونس،   ١٩

٢٠  Mazraani 
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عين لغت، آموزندگان ) آوا نگاری(در عين زمان، عالمه های دقيق و متفاوت فونتيک . را که بطور متفاوت تلفظ می کنند
  .عين واژه سر و کار دارند) فونولوژيکی(ر اهل زبان را هدايت نمی دهند تا درک کنند که آنها با تنوعات آوايی غي

 

  الفبای عربی. ٢٫٢

  . و ضرر های استفاده از الفبای عربی در نوشتن زبان گفتاری عربی تحقيق خواهم نمودمنافع در مورد در اين بخش 

زبان عربی دارد و ) آوا های (با فونيم های  مطابقت يک به يک الفبای عربی بيشتر ):لیا نگاری بين الملالفبای آو(فونتيک 
با ).  ١٩٧ – ١٩٣. ، ص١٩٧٠، ٢١گوردن( اين صدا های متمايز عربی کالسيک و عربی معياری مدرن را نشان می دهد 

) کانسوننت های( و همخوان های ) ها  واول(وجود اين، اين الفبا، عالمه های الفبايی ضروری را ندارد که آن با واکه ها 
 .لهجه های عربی مطابقت کند، که من آنرا در اين بخش بحث خواهم نمود

، تفاوت های متعدد در تلفظ علی الرغمريشه آوايی و ريشه شناسی،  آگاهی گويندگان بومی از حفظ نمودن :ريشه شناسی
است که از آواهايی نمايندگی ) حروفی(نوشته های غير رسمی شان شامل نويسه ها . آنرا ياری می رساند تا معنی را بشناسند

از اينکه گويندگان بومی دانش کسب شده قبلی در قسمت شناخت  .می شود ه تلفظ آنها در عربی گفتاری تعديلمی کنند ک
طور (، حفظ عين شکل نوشتار عينًا. نيست ل گرافيکی برای شان چندان مناسبشکواجشناسی محاوره ای دارند، دقت آوايی 

ر مورد زبان عربی  معياری دانش قبلی دکه ( را  وزندگان غير اهل زبانآم، )فرهنگ(ثقافه « برای واژه  هنوشتعين مثال، 
با . يک می تواند آنها را منحرف کندکه الفبای فونتدر حالی ، خواهد نمودعنی شناسی لغات معين هدايت به م ) دارند مدرن 

وجود اين، آموزندگان غير اهل زبان به بعضی معلومات اضافی در مورد فونتيک نياز دارند تا بطور درست شناخت نزديک 
، شناخت واجشناسی عربی در غير اينصورت، ادامه دادن به نوشتن عربی معياری معاصر. به لهجه لغت معين را تلفظ کنند

 .ن را پيشنهاد می نمايدمعياری مدر

اين بدان معنا . می باشد) بيشتر وابسته به همخوان هايعنی (زبان عربی يک زبان کانسوننتيک  ):هم خوان(زبان کانسوننتی 
می توان بطور تيوری را واکه های کوتاه  ،اگر خواننده دانش قبلی داشته باشد که چطور واژه ها بايد خوانده شونداست که 

آوايی زبان عربی معياری مدرن آسان  اکه های کوتاه اضافه می گردند تا تدريس و آموزش تشريحی ساختارو. دنموحذف 
عالمه های تميز . اين حتی زمانی که زبان ادبی برای گويندگان اهل زبان در مکتب تدريس می گردد، اتفاق می افتد. دگرد

: طور مثال. درست يعنی تلفظ تجويزی: دنرا وضاحت بخش هامابدهنده در باال و پايين حروف جابجا می شوند تا سطح دوم 
»  ع   َرجـِ« که استفاده می نمايد، آنرا عادت نموده »  پس آمدن« فعل يک گوينده بومی سوريه خواهد دريافت که 

(C١əC٢eC٣) تلفظ کند که آن ساختار آوايی تشريحی مانند   ٢٢(C١aC٢aC٣a)  } يد دارد، از اينکه آن با} َرجـََع »
ا کسب می کند و سپس ساختار تجويزی را در يک گوينده اهل زبان بطور طبيعی ساختار نخستين ر. rαğα‘α )= َرَجـَع 

را ) ر، ج، ع( (‘rğ)همخوان ها  ٢٣در هر صورت، شکل نوشتاری هر دو ساختار فقط دوکتوس. تدريس رسمی می آموزد
تلفظ رسمی را می توانند از دست دهند، ولی آنها هنوز واژه ها را بعدن، گويندگان اهل زبان، حتی اين  .منعکس می سازد
) کانسوننت(می شناسند، از اينکه سيستم نوشتاری همخوان ) در قالب تجويزیو يا در وقت گوش دادن ( در حين خواندن 

« َرجـََع را اگر  :طور مثال(غلط هم  حتی خواندن. نشان می دهد) واول(فقط حروف ريشه را بدون در نظر داشت واکه ها 
 .دندر نظر نگيرهم که ، مانع درک مطلب نخواهد شد حتی اگر قواعد تجويزی را )تلفظ کنند» َرجـِـَع 

                                                            
٢١  Gordon 

٢٢  (C١əC٢eC٣)   مولف اين قسم نوشته که در اينجا(C)  مخفف(Consonant) واکه  +  همخوان دوم + واکه  + می باشد؛ يعنی، همخوان اول 
( از واول  (V)و حرف ) همخوان(از کانسوننت   (C)که حرف . نوشته می کنند (CVCVC)که ديگر نويسندگان آنرا به شکل . همخوان سوم +

  .نمايندگی می کنند) واکه 
٢٣  ductus 
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ممکن است که ) قسمی که اهل زبان صحبت می کنند(اين بحث پيشنهاد می کند که نوشتن عربی گفتاری با الفبای عربی 
رسم الخط عربی نشانه های واضح را برای . يگری را بار خواهد آوردد تمشکالت را آسان سازد، مگر اين مشکاالبعضی 

با وجود اين، اين . ، بويژه در قسمت لغات مشترک ميان عربی معياری مدرن و عربی گفتاریمعنی شناسی حفظ می نمايد
که در عربی  ل زباناهغير ، گويندگان )ثقافـة(خواندان مثال باال  .نوع نگارش به شناخت واجشناسی واقعی ارتباط ندارد

را می رساند، ولی آنها در اين مورد کدام نشانه » فرهنگ « معياری مدرن تجربه دارند، فورًا می فهمند که اين واژه معنای 
  .ای ندارند که چه قسم شکل عربی گفتاری آنرا تلفظ کنند، قسمی که اهل زبان تلفظ می کنند

  

  کتب درسی در زبان عربی محاوره ای. ٣٫٢

با معضله رونويسی تنوعات شفاهی مواجه بعضی از نويسندگان بياييد مالحظه کنيم فقط بعضی مثال های که چطور حاال 
را آزمايش کردم و هر کدام روش متفاوت برای اين مشکل ) سوريه ای( سوری من سه کتاب درسی محاوره عربی . شدند
دون آوای عربی را انتخاب نمود، مگر برای فراهم ، نويسنده نگارش ب٢٤در يک کورس عملی زبان عربی سوری. داشتند

  .دهی تلفظ، الفبای فونتيک اضافه نموده بوآوری معلومات برای آموزندگان در مورد واجشناسی و وضاحت د

  :١ ٢٥مثال

 

اقعی آنها با تلفظ و وتاه عربی افزوده شدند علی الرغم اينکه، واکه های ک٢٦در کتاب عربی محاوره ای مدرن در خاور ميانه
بيش و يا کم آوای عربی گفتاری را بدون که تا برای آموزندگان کمک کنند تا بوده تالش نويسندگان اين . مطابقت ندارند

  .کـََسب عين مثال چنين نوشته می شودکار بردی الفبای با . که هنوز هم موجود استباز آفرينی کنند  کمک الفبای فونتيک

  :٢مثال 

  

تنها الفبای فونتيک بدون کدام ارتباط به نگارش ممکن با که در آن ، ٢٧ه ایزبان عربی سورييک کتاب مرجع دستور  در
  :عين جمله چنين نوشته می شود. الفبای عربی استفاده شد

  :٣مثال 

  

رن و مشترک لغوی را ميان عربی معياری مد ارجاعآموزندگان کدام . در مثال آخر، تمرکز عمده باالی واجشناسی است
واژه های نوشته شده متکی بر ريشه لغات واژه پيشنهادی می رساند اری بدست نمی آورند قسمی که اين نوشته عربی گفت

                                                            
٢٤   Liddiacoat, Lennane, Abdul Rahim, ١٩٩٨.  
 
 
 
٢٦   Kassab, Manual du Parler Arabe Moderne au Moyen-Oreint, ١٩٩٧٠ 
٢٧  Cowell, ٢٠٠٥.  
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استفاده از رسم الخط عربی بعوض . را بيان کند» خانه «  می تواند به مشکل مفهوم) ( طور مثال، واژه . نمی باشد
را شناسايی کنند و لو اينکه آنها آنرا مطابق به » خانه « نا آموزندگان را کمک می کند تا حد اقل واژه آش، )عالبيت(آن 

  .تلفظ کنند»  αl-bαyt« واجشناسی تجويزی زبان عربی معياری مدرن بصورت 

تا که ست يندر هر صورت، از اين روش در بسياری از کورس های عملی در مفاهمه استفاده می شود که هدف عمده آن ا
به سطح تسلط گذران فراهم ه در مورد ضروريات روز مره درس بدهند و آموزندگان را بعضی از عبارت ها و جمالت کوتا

يک واژه را در عربی  ، آموزندگان را قادر نمی سازند تابا وجود اين، اين ميتود ها، اگر به تنهايی استفاده گردند. سازد
  .بخوانند

 :ايندگیدو سطح نم .٣

ط عربی معياری مدرن استفاده شد، می تواند از نقطه نظر ساختاری در نگارش عربی که توسط فـُصحی و به تعقيب آن توس
واکه های کشيده را ثبت می کند زمانی اولی اسکليت بندی کانسوننتی است که فقط همخوان ها و . دو سطح نمايش تقسيم شود

ر اين سطح شامل ارجاع به اشاره می کند و معنی شناسی را بيان می دارد، مگواژه اين به ريشه . آنها به ميان می آيند
باشند تا اينکه ن و قابل فهم ممکن است که می تواند اتفاق بيفتد) هومو گراف(از اينکه، امالی متشابه . ساختار آوايی نمی شود

  .می تواند طور زير خوانده شود» علم « طور مثال، واژه . زمينه نحوی و معنا شناسی فراهم نشود

‘αlimα, ‘αllαmα, ‘ulimα, ‘ilm(un), ‘αlαm(un) 

در باال ) زبر، زير، پيش(بخاطر وضاحت تلفظ، عالمه های تمايز دهند . ممکن، يک معنی متفاوت را می رساند  و هر تلفِظ
  ).عـَلـَِم، عـَلَّـَم، عـُلـَِم، عـِلـْـٌم، عـَلـَمًٌ: (مانند. و يا در زير هر حرف اضافه می شوند

 )يعنی آموزش زبان عربی معياری مدرن( راگيری تنوع نگارش زبان عربی می کنندزمانی گويندگان اهل زبان شروع به ف
واکه های کوتاه آنها را بطرف خوانش . ، عالمه های تميز دهنده بطور فراگير برای مقاصد تعليمی استفاده می شوندرا

. ی عربی مدرن را بياموزندصحيح رهنمون می شود و برای آنها امکانيت می دهد تا ساختار آوايی تجويزی زبان معيار
اضافه می شوند تا اينکه خوانندگان قادر باشند ) در متن(کمتری  هزمانی که اين دانش تحکيم گرديد، عالمه های تميز دهند

  .آموزندگان غير اهل زبان معمولن عين طريقه را تعقيت می نمايند. متن را بصورت درست به خوانش گيرند

تا تلفظ را  رسمی را بخوانند، آنها می توانندويندگان اهل زبان خواسته شود تا يک نوشته غير گاز از طرف ديگر، زمانی که 
 به قبلن تلفظ را بطور طبيعی آموخته اند، و آنها از آن گويندگان اهل زبان. بدون کمک عاليم تميز دهنده، تشخيص دهند
به خوانش شروع نمی کنند تا اينکه تلفظ درست ميز دهنده آنها با کمک عاليم ت. عنوان دانش آموخته شده قبلی کار می گيرند

آنها می دانند که تلفظ عربی گفتاری، ). خوانندمی دهند زمانی که فــُصحی را ب قسمی که آنها اين کار را انجام(را توليد کنند 
سه می کرديم، زبان مقاي اگر ما آنها را با آموزندگان غير اهل. در نظر گرفته شودمی تواند به عنوان زبان مادری شان 
که نگارش غير رسمی تنها سطح همخوان ها فظ کنند، زيرا درست تل تا واکه ها را ندارند آشکار است که آنها هيچ وسيله ای

ند تا قادر باشند بياموزاين بدان معنی است که آموزندگان غير اهل زبان بايد نخست دانش واجشناسی را . را شامل می شود
بطرز غير معقول، آنها مکلف هستند تا معلومات را از . ی را نزديک به لهجه و يا شناخت لهجه بخوانندنگارش غير رسم

  .کسب نمايند) يعنی الفبای آوا نگاری(طريق يک سيستم کاملن متفاوت 

ری هم پوره نمود در الفبای عربی بتوانند در زبان عربی گفتامالحضات فوق الذکر اشارت بر آن دارند که اگر دو سطح 
ير رسمی يک نوشته غ. بدست آيند، اين هم عين وضعيت را بار می آورد که آموزندگان غير اهل زبان با آن عادت نموده اند
در بخش بعدی، . مملو از عاليم تميز دهنده آنها را قادر خواهد ساخت تا که معلومات نحوی و واجشناسی را هم دريابند

، وفوايد، اضرار، و کاربرد عملی آنها را در تدريس زبان هادی را تشکيل می دهنداصول عمده ای که مبنای اين طرح پيشن
  .گفتاری عربی بحث خواهم نمود
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 در نگارش غير رسمی الفبای عربی عالمه دار .٤

سيستم مکمل عاليم تميز دهنده، روی ضرورت ناشی ميشود تا يک سيستم  نظريه غنی سازی نگارش غير رسمی با يک
. ايد که آن عين قدم هايی که در خوانش يک متن عربی معياری مدرن بر داشته شدند، باز آفرينی می کندنم عملی را فراهم

  :هدف عمده اين بود که تا دو سطح نوشته بدست آيد

 اين تا اندزه ممکن نزديک به نگارش رسمی عربی معياری مدرن است؛: ريشه شناسی –سطح کنسونی  
ه است و آموزندگان غير اهل زبان توسط عاليم تميز دهندله انتقال تلفظ درست وسياين ): آوا نگاری(سطح فونتيکی  

 .بين زبان عربی معياری مدرن و عربی گفتاری عادت کنندبا تفاوت های واجشناسانه را کمک می رساند تا 

 ده بر آنوضع شوند و يک عالمه تميز دهن) حروف(اصل عمده اين سيستم نگارش آنست که، تا جای ممکن، نويسه ها 
به اين طريق، اين سيستم در نمود سطح اول ، . را پيشکش نماييمافزوده شود تا اينکه يک مرجع اصالحات واجشناسانه 

تا يک تلفظ واقعی زبان نمايد مرجع ريشه شناسانه را حفظ می کند و در عين حال، ابزار ضروری را به آن اضافه می 
  .عربی گفتاری را باز آفرينی کند

افزودن عاليم تميز دهنده متفاوت را با حفظ ضميمه در ميان استفاده کردم که آن  ٢٨(Scheherazade)) فونت(لم من از ق
مشخص به نسبت ) آواهای(در نتيجه، انتخاب عالمه تميز دهنده برای يک تعداد فونيم های . حروف امکانيت می بخشد

ی که ممکن نبود تا نشانه های جديد وضع شوند، من مقيد قسم. ود بوددداشت، مح = font)فونت « محدوديت های که خود 
ميان يک عالمه و آوايی که جوده قبلی ماندم و کوشش نمودم که با در نظر داشت تطابق منطقی به عالمه های تميز دهنده مو

موزندگان غير اهل بخاطر داشته باشيد که مرحله نهايی اين سيستم اينست که برای آ. از آن نمايندگی می کند، انتخاب نمايم
پديده اصلی توجه نمايم تا اينکه از پيچيده ساختن، و غير که تا باالی اين بود فقط گردد، تالش من ميزبان تسهيالت فراهم 

  .عملی ساختن آن جلو گيری بعمل آيند تا اينکه اين سيستم غير قابل استفاده نباشد

، خاصتن زبان محاوره ای )عربی خاور ميانه را(انتخاب نمودم به عنوان نقطه آغاز، من فقط يک زبان عربی گفتاری را 
آن آوايی را پيدا نمايم من سيستم واکه ها و همخوان های اين نوع زبان عربی گفتاری را به تجربه گرفتم تا . اهل سوريه را

آوا هايی که : بندی شود می تواند به دو کتگوری تقسيمموضوع اين . که با الفبای عربی معياری مدرن نشان داده نمی شوند
. خاص فقط در نوع گفتاری وجود دارندبطور نمی شوند، قسمی که آنها  ن در زبان معياری عربی مدرن متغيرآنها اصل
محاوره ای مشترک ، و آوا ها که برای عربی معياری مدرن و هم عربی ، / e /  ،/ ē / ،/ o / ،/ ō /: طور مثال

، »ث « از  / t /آوای :  طور مثال. تفاوت توليد می گردند) گرافيم ها ی(ا گاهی از حروف هستند مگر در عربی گفتاری آنه
  .بميان می آيند» ق « از   /= ء  / ، و آوای »ث « از   / s /آوای 

  واکه های کوتاه. ١٫٤

دارد که واکه های کوتاه  / a / ،/ i /  ،/ u /) زبر، زير، و پيش(نگارش رسمی عربی قبلن بعضی از عاليم تميز دهنده مانند 
بواسطه واکه های موجود اضافی زبان محاوره ای خاور ميانه که من آنرا بررسی نمودم، . از هم تشخيص می گردند

عاليم تميز دهنده مشابه، نظر به شباهت . شوند شناخته / ə /، و / o / ،/ e /معمولن به قسم  می توانند می گردند که توصيف
طور  .فونتيکی متداول دارند، انتخاب گرديدند و نه به واکه کوتاه اصلی که می توانند جايگزين آنها شوندهايی که با نشانه 

نيم دايره است، واکه پيشين  نمايش داده می شود قسمی که اين يک، )( با عال مه  / o /مثال، واکه گرد، عقبی، ميانی 
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نشان داده می شود، واکه بلند با عالمه  ə /   /و واکه ميانی  نشان داده می شود،  توسط عالمۀ  / e /ميانی  - بلند 

  .نشان داده شود ، می تواند با عالمه رفته 

  

  واکه های کشيده. ٢٫٤

رات واکه های ذکر شدند می توانند در باالی واکه های کشيده استعمال شوند تا تغيي. ) ١٫٤بخش (که در فوق  ها، عين عالمه
/ و  ō /= ُاو / به ترتيب به واکه های تک صوتی کشيده آنها را نشان دهند که  aw /= و َا/ و  ay / =ی َا) / دفتانگ(مرکب 

توليد آوايی اصلی ، )طور مثال در عربی گقتاری لبنان(شود  اگر ويژگی دفتانگی در نظر گرفته. ل می شوندتبدي / ē= ِای 
عين عالمه بر افراشته ميشود،   / ε /و يا    / e /به )  ā( بازاز اينکه واکه زيرين . در عربی معياری مدرن حفظ می گردد

به اين قسم، حرف اصلی حفظ می ماند و . ، عالمه گذاری گردد٢٩گردد تا پديده ِامالهاضافه ) ا ( ند باالی حرف الف می توا
  .تغيير آوايی آن هم عالمه گذاری می شود

  :قبلی را قسم زير رونويسی کنيمبا کار بستن تنها اين عاليم، ما می توانيم مثال  

  

  :مثال های ديگر

  

  )          سوريه ای(    

         )لبنانی (   

  

  

                                                            
. است  ميل دادن فتحه بسوی کسره و الف بسوی ياء). عريفات جرجانی از ت. (ميل دادن فتحه است بسوی کسره ِاماله عبارت از    ٢٩

) در قديم يای مجهولٌ  و اکنون يای معروف (» ی « به ) الف (» آ«ميل دادن صوت  .( از شرح ابن عقيل بر الفيهٔ  ابن مالک(
کتيب ،   =رکيب ، کتاب  =، رکاب ايمن   =سليح ، آمن  =خضيب، سالح   =نهيب، خضاب =نهاب : مانند). فرهنگ فارسی معين (

احتريز، = جريب ، احتراز ) = انبان (حجيب ، جراب  =عتيب ، حجاب  =جهيز، عتاب = حمير، جهاز = حسيب ، حمار = حساب 
در اين بيت ) رها =)بعض شاعران کلمات فارسی را هم بصورت ممال بکار برده اند، مانند رهی . استهزی = املی ، استهزا = امال 

: 
 مترجم  –) مولوی(   کرده خون را از دو چشم خود رهی        آن خاليق بر سر گورش مهی 

  



١٥ 
 

١٥ 
 

  q /= ق ) / یمالز(آوای انسدادی زبانچه ای . ٣٫٤

تعديل می شود که به / ء /  )حنجره ای( معمولن به آوای انسدادی چاکنايی/ ق / فونيم در عربی گفتاری خاور ميانه و مصر، 
اضافه نمودن يک همزه کوچک به صفت يک عالمه تمايز . عربی نشان داده می شود ٣٠/ء / شکل عادی با حرف همزه 

خت آوايی عربی گفتاری ما را قادر می سازد تا هم ريشه صرفی واژه ها را حفظ کنيم و هم شنا» ق « دهنده در زير حرف 
  .يمرا نشانی کرده باش

  :مثال ها

  

 g /= گ / می تواند به آوای واکدار انسدادی نرمکامی  q /= ق / ، آوای ی از لهجه های روستايیبا وجود اين، در بعض
  .نشان داده می شود) ڨ = بدين ترتيب ( اين آوا توسط يک حرف کوچک قاف که سه نقطه دارد . تبديل شود

  

  / δ/ و /  θ/ آوا های سايشی دندانی . ٤٫٤

 تغيرات آوايی بطرف انسدادی دندانی. نشان داده می شوند» ذ « و » ث « با حروف اين دو آوا در الفبای عربی به ترتيب 
تغييرات آوايی  اگر و يا. تبديل می شود/  d= د / به /  δ= ذ / و  t /= ت / به  / θ= ث / رخ می دهد که در اينصورت 

. تبديل می شود z /= ز / به /  δ/ آوای و  s /= س / به /  θ/ بطرف صفيری های بيره ای تغيير کند که در اينصورت آوای 
  .دآوايی را نشان می دهجدول زير اين تغييرات 

  )ت، د (آوا های انسدادی دندانی )                             س، ز(آوا های صفيری بيره ای 

  

  ی دهدنشان م) س، ز( و ) ت، د( را با و تغييرات آوايی آنها  )ث، ذ ( سايشی های دندانی : ١جدول 

که يکی از آمده است که به اين معنا است ) ث، ذ ( ، يک نقطه اضافی در زير حروف )از چپ به راست(در رديف اول 
( به عبارت ديگر، ما ضرورت داريم تا يک نقطه را از سر اين حرف ها . نقطه های اصلی باالی حروف بايد حذف گردد

» د « و » ث « نقطه های زير . ٣١را داشته باشيم» د « و » ت « در اصل کم می کنيم تا بر همين قياس حروف ) ث، ذ
  .دنهستند که در باالی سر خود نقطه دار» ذ « و » ث « بيانگر ريشه شناسانه 

جابجا شده، نشان می دهد که آن » ث « که باالی سر حرف » س « ، حرف کوچک )از طرف راست جدول( در رديف دوم 
می توانند به صفت دو شناخت ممکن برای عين حرف به /  s / و /  θ/ ، در اين حالت. شود تلفظ» س « بايد، مانند » ث « 

                                                            
  . اين آوا بنام ريشه زبان تو رفته انسدادی حنجره ای توصيف می گردد   ٣٠
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) کمپيوتر(فقط يک انتخاب در کمبود حرف است؛ زيراکه در سيستم /  ڌ/ با دو نقطه  » ذ « انتخاب حرف . حساب آيند
باالی » س « سمی حرف کوچک ق(نوشته شود » ذ « باالی سر حرف » ز « امکانيت وجود نداشت که يک حرف کوچک 

  .٣٢)ثۜ  = آمده است » ث « 

  مثال هاک

  

  

   /ظ / و / ض / همخوان های حلقی شده 

هر دو فونيم می توانند به آوای واکدار . نشان داده می شوند» ظ « و » ض « در الفبای عربی با حروف ) فونيم( اين دو آوا 

و يا سايشی  می تواند دندانی »  = ض « ان، در عين زم. تبديل شوند بيره ای سايشی حلقی شده 

که توسط حروف متفاوت عربی نشان   –) و (قابل ياد آوری است که هر دو فونيم حلقی شده . باشد 

اين بدان معنا است که حروف اصلی بايد در سطح نمايش . داشته باشند داده می شوند، می توانند عين الوفون 
  .زير نشان می دهد که چطور اين تغييرات با الفبای عالمه دار نوشته می شوند جدول. کانسوننتی حفظ شوند

  

  .و تغييرات آوايی آنها را نشان می دهد» ض، ظ « همخوان های حلقی شده : ٢جدول 

                                                            

هم » ث   «حرف . را می دهد» د « نوشته شده، صدای »  ڊ« را می دهد، و به شکل » ز « صدای »  ڌ« که به شکل » ذ « حرف   ٣٢
می » س « نوشته شده، نمايندگی از آوای »   ثۜ« را می دهد، و حرف که به شکل » ت « نوشته شده، صدای »  « که به شکل 

  .مترجم –کند 
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است، در حالی که  ، نمايانگر الوفون مشترک هر دوی اين آوا ها »ض، ظ « سه نقطه باالی سر هر دو حرف 

بيانگر آنست که اين آوا بايد به شکل همخوان دندانی حلقی شده  ، ) بدين ترتيب(  »ظ « ک باالی کوچ» ص « حرف 
  .تلفظ گردد

  :مثال ها

  

  تغييرات به سبب کار برد های دستوری. ٦٫٤

نند دستوری را تشکيل دهند، می توا) مورفيم(در زبان محاوره ای سوريه، بعضی از آوا ها، زمانی که آنها بخشی از واژک 
هستند که هنگامی که در پسوند های صيغه جمع در شخص دوم و  n /= ن / و  m /= م / اين آوا های عمدتن . تغيير کنند

صدای خود را از ) h= هـ « و همچنان ) آنها، ايشان=  hum= ـهــُم ( و ) شما=  kum- =  ــکــُم «  سوم بوجود می آيند 
مگر . بيايد hā- )= ــها ( و ) hu-= ــُه (  ،)مذکر و مونث(خص سوم مفرد ی شزمانی که در پسوند ها )Ø(دست می دهد 

برای نشان دادن اين . در بعضی از ساحات ديگر در خاور ميانه تلفظ می گردد h )= هـ « اين تغيير ثابت نيست و آوای 
عالمه تميز به عنوان » هـ « نقطه در زير حرف و يک افزوده شد » م « کوچک باالی سر حرف » ن « تغيير آوايی، يک 

  ).شودتلفظ ن(که اين حرف بايد حذف شود  دهنده افزوده شد که نمايانگر اينست

  :مثال ها

  

 منافع و اضرار  .٥

. ودن از دو نوع سيستم متفاوت نيستبر استفاده نم و تنوع متفاوت در عين زبان، دالسر و کار داشتن با د :سيستم همگون
. ای عربی گفتاری استفاده شوندعادی برای عربی معياری مدرن و نگارش عالمه دار عربی برالفبای عربی اگر چناچه، 

( است از عين واژه متفاوت  ر از آموزندگان کند، دو تحققتالش بيشت حتی اگر آموختن بعضی از عالمه های جديد، تقاضای

اين . ها است ن ها جمع عالمههمخوا: مطابق با يک اصل بيان خواهند شد که آن عبارت از)  و  : مانند
 . درک کنندرا بصورت يکپارچه روش آگاهی آموزندگان را افزايش می دهد تا هم عربی نوشتاری  و گفتاری 

يک نصاب تعليمی . نگارش عالمه دار عربی امکانيت می دهد تا تمام مهارت های زبان تقويت شوند :مهارت های زبان
. نش و نگارش و همچنان مهارت های گوش گرفتن و صحبت کردن را در بر گيردخوب تنظيم شده بايد فعاليت های خوا

اين امکانيت را فراهم می کند تا ذخيره لغت افزايش يابد و تمرينات نوشتاری که بر اساس لغات و  نگارش عالمه دار عربی
 .خوبتر انجام داده شونددستور زبان عربی گفتاری است، 

اگر آنها عربی  د نوشتاری راهنمايی می کند، بويژهربی شاگردان را به معنا شناسی مواالفبای عالمه دار ع :درک مطلب
ی توانند لغاتی را آنها م. آموزش می بييند» زبان معياری در قدم نخست و لهجه در قدم بعدی « گفتاری را از طريق ميتود 

آنها همچنان . ت را بصورت درست باز آفرينی کنندشکل آواشناسه متفاوند، شناسايی کنند و تالش می نمايند تا که آموخته ا



١٨ 
 

١٨ 
 

هنگامی که بعضی از شکل های گفتاری موضوعات  بويژه. غات نا آشنا باز يابی کنندشکل درست ريشه را از لمی توانند 
 .لغوی نيستند و منحصر به لهجه می باشند، مگر از نقطه نظر واجشناسی شکل تعديل يافته عربی معياری مدرن هستند

ر عين د. امکانيت عملی ساختن عربی گفتاری در شکل نوشتاری، مشکل کمبود مواد تعليمی را حل می سازد :د تعليمیموا
حال، اين از وابستگی مواد سمعی در فقط واحد تعليمی استفاده می  شود، کاهش می دهد، طوری که مواد نوشته شده هم می 

 .تواند معرفی شود

 :ای عربی عالمه دارتالش بيشتر در قسمت آموزش الفب

اگر آموزندگان نخست  س خود اين سيستم قرار دارد، بويژهتدري عمدتن بر مبنای ضرورت در ميتوداضرار اين سيستم 
ولی اگر شيوه معکوس . آموزش را از عربی گفتاری شروع کنند و سپس در قدم بعدی عربی معياری مدرن را بياموزند

  .، اين کافی برای آشناسازی تنها با بعضی از عالمه های اضافی است)تکه آن بيشتر متداول اس( انتخاب شود 

روی دست گرفته شد، اکنون که در حال نوشتن اين طرح پيشنهادی هستم، الفبای عربی عالمه دار  :عربی گفتاری نا همگون
تحقيق بعدی می . اری سوريهدر عربی گفت افاده شود، بويژه) يترانهحوزه مد(تا واجشناسی عربی گفتاری را در خاور ميانه 

ا کمی تعديالت و اضافات ميسر ب) فلسطين و مصر(نوع عربی در حوزه مديترانه تواند کاربرد آنرا در ديگر زبان های 
  .خواهد ساخت

 

 کاربرد عملی .٦

کورس زبان عربی گفتاری برای  .اين سيستم همرای يک گروپ کوچک شاگردان بيست و پنج نفری به آزمايش گرفته شد
ت دوازده هفته طول کشيد و بيشتر شاگردان قبلن زبان معياری عربی مدرن را حد اقل برای مدت سه سال مطالعه کرده مد

با وجود داشتن بعضی . هيچکدامی از آنها نخست در معرض کدام تنوع گفتاری در آموزش رسمی قرار نگرفته بودند. بودند
بر الفبای آوا نگاری بين را ان بيان نمودند که الفبای عالمه دار عربی در خواندن عالمه های جديد، بيشتر ش مشکالت اساسی

انجام دادن فعاليت های در خوانش يک متن نوشته شده با الفبای عالمه دار عربی، حتی . ترجيح می دهند) فونتيک(المللی 
بعضی از تلفظ معياری  ينکهبا ا .درست بودنزديک به تلفظ محتويات متن، بسيار قناعت بخش  بدون گوش گرفتن قبلی به

زبان معياری عربی مدرن زمانی متن خوانده شود، نظارت گردند، معمولن، شاگردان بطور مستقل اشتباهات شان را در 
عين گروپ شاگردان خواسته شد تا از از سوی ديگر، زمانی که . کنندمی مقابل شکل غير معياری عربی گفتاری درست 

ساده عربی نوشته شده بود، عملکرد آنها به واجشناسی عربی معياری مدرن نزديک بود، با يک محاوره را که با الفبای 
در جريان همان کورس، فعاليت های صحبت کردن هم . اينکه آنها به عين بخش در تمرينات دروس قبلی گوش فرا داده بودند

  .نوشتاری حمايت شدند) گفتگو(توسط تمرينات و ديالوگ 

بر آن نيست که تا نگارش غير رسمی گويندگان يک  اين طرح پيشنهادی. سی بعدی بايد صورت گيرده يک برردر اين زمين
بر عالوۀ اين، . زبان را بکلی تغيير دهد و نه در صدد آنست که آنرا بصورت متعارف در بياورد و يا آنرا تعديل کند

، الفبای عربی عالمه با وجود اين. ستفاده شودضرورت به اين نيست که آنرا در جريان تمام مراحل آموزش عربی گفتاری ا
کورس های زبان عربی معياری و عربی  دار می تواند يک ابزار بسيار مفيد باشد بويژه در قدم نخست آموزش و يا اگر

الفبای عالمه دار می تواند در در مرحله اول آموزش عربی گفتاری معرفی در نتيجه، . گفتاری بطور همزمان بر گزار شوند
اين نوع قوام حاصل کند، عالمه ها بشکل تدريجی حذف ) صرف(شالودۀ آواشناسی و واژک شناسی شود، ولی زمانی که 

خوانده متن را می شوند تا اينکه آموزندگان نوشته های غير رسمی را بدون بکار گيری عالمه ها مانند گويندگان اهل زبان 
  .بتوانند
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بان عربی احتمالن يکی از چالش های مشکل است که با آن هم معلمين و هم شاگردان مواجه وضعيت پيچيده زبانشناسی ز
در معرض هر دو تنوع قرار  –يا بطور پياپی و يا بطور همزمان  –را آموزندگان در يک ميتود يکپارچه که آن . می شوند
فظ دقيق را برای آموزندگان فراهم می ، تلاگر چه، الفبای فونتيک. به مواد حمايوی نوشته شده ضرورت استمی دهد، 

الفبای عربی عالمه دار می تواند کمک بزرگی برای آموزندگانی . سازد، اين راه حل عملی برای مقاصد آموزشی نمی باشد
  در مرحله اول آموزش تنوع گفتار ی معياری مدرن دارند، باشد، بويژهکه تجربه قبلی در عرب
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  راد همالع یبرع شراگن رد هکاو مين و اه هکاو :١ هميمض
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  :راد همالع یبرع شراگن رد اه ناوخمه :٢ هميمض
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  :راد همالع یبرع نابز هتشون زا یا هنومن
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  :منابع و مأخذ
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