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 6چكيده

ری زبان دوم است. های یادگیترین جنبهدهد که تلفظ یکی از سختشناسی نشان میهای زبانبررسی
شناسی و با تأکید بر فرضیه دوره بحرانی بررسی تحقیق حاضر حکم فقهی صحت تلفظ را از دیدگاه زبان

های متأخر به آموزش زبان دوم، یادگیری تلفظ مطلق بعد از کرده است. نتایج حاصل نشان داد که روش
کنند. پذیری و معناداری تأکید مینند فهمدانند و بر معیارهای دیگری مااین بازه بحرانی را ناممکن می

ها حاکی از آن است که رویکرد فقهای شیعه در صدور حکم صحت تلفظ، بسیار ظریف همچنین یافته
شناسی و در عین حال غیر و در سه حیطه اصلی علوم آواشناسی و سمانتیک، منطبق با علم زبان

سی عوامل عمده در دشواری تلفظ، راهکارهایی از است. در پایان نیز با برر پذیرگیرانه و تحققسخت
 شناسی برای تسهیل در یادگیری تلفظ ارائه شده است. حوزه دین و زبان
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 مقدمه. 1

های یادگیری زبان دوم که مشکالت دهد که یکی از جنبهمشاهدات عمومی نشان می
( یا Pronunciationآورد، تلفظ )پذیری را برای فراگیران به وجود مینند عدم فهمفراوانی ما

( 2888شود. دیویس )تر نیز میچگونگی بیان کلمات است که با افزایش سن فراگیر سخت
ارتباط چندانی  ،در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که یادگیری صحیح بیان کلمات

گاهی او از دستور زبان و یا با کیفیت و زمان آموزش ز بان دوم، میزان دانش فراگیر و میزان آ
شناسان ذخیره واژگانی زبان دوم ندارد. هنوز محققان در زمینه فراگیری زبان دوم، زبان

اما بر اساس  ،کاربردی و آواشناسان بر چرایی سخت بودن این جنبه از زبان اتفاق نظر ندارند
ین زمینه معتقدند که سخت بودن تلفظ بیشتر یک موضوع نظران در ا( صاحب2881بوهن )

 ( دارد.Physical( است و ارتباط کمتری با مباحث فیزیکی )Cognitiveشناختی )
دهد که (، نگاهی به رویکردهای موجود در آموزش تلفظ نشان می6116بر اساس برنز )

( و Inductiveقرائی )رویکرد اول یک نگاه است :دو رویکرد غالب در این زمینه وجود دارد
ها: داها و حروفی است که بخشی به فرایند آموزش تلفظ دارد و به همین دلیل معطوف به واج

ها باعث سازند. در حالی که در این نگاه، تفاوت واجواژ و یا یک کلمه مستقل را مییک تک
(. 6113)یول،  اندتشکیل شده هاواجشود که از آن تفاوت در نحو و در سمانتیک کلماتی می

ترین جزء مشخص کالم است و جایگزینی آن با شناسی کوچک( در زبانPhonemeواج )
ترین واحدهاِی آوایی ها کوچککند. به عبارت دیگر: واجواجی دیگر تفاوت معنایی ایجاد می
واژ نیز تشکیِل یک شوند و یک یا چند تکواژها ساخته میمستقلی هستند که به کمک آنها تک

است. نقش /( تشکیل شدهɒ)/  «ا»/( و m/ )/ «م»از دو واِج « ما»مثاًل واژٔه  ،دهنداژه میو
عمدٔه واج، جداسازی واحدهای گفتاری از یکدیگر و ایجاد تمایز بین معانی واحدهای 

های صوتی با واحدها و واحدها و قالب یاها توان گفت از ترکیب واجگفتاری است و می
 (.62 :)همانآید وجود می سامانه ارتباط یعنی زبان به ی،یهای معناقالب

ها بررسی کنیم اما اگر بخواهیم سطح مشترک تلفظ با سمانتیک )معناشناسی( را در زبان
های گوناگون بین واج و حرف )نویسه( تفاوت وجود باید به این نکته اشاره کرد که در زبان
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ت ملفوظ حرف است. البته بعضی واج صور ، امادارد. حرف صورت مکتوب واج است
های کوتاه در فارسی( ممکن است صورت مکتوب نداشته باشند. نکته ها )مانند مصوتواج

کند عدم تناظر یک به یک بین دیگر که برای یادگیرندگان زبان دوم مشکل ایجاد میمهم 
در  ،ارددوجود « ت»فارسی تنها یک واج با صدای در  .ها استحرف و واج در برخی زبان

شوند. از یکسان )به صورت ت( تلفظ می «ط»و  «ت»حالی که در الفبای فارسی دو حرف 
و « حیات»توجه به زمینٔه سخن دو کلمٔه رو تنها با تکیه بر صورت ملفوظ کلمه و بیهمین

 «ط»و  «ت»های ولی در زبانی مانند عربی، نویسه ،توان از هم تمیز دادرا نمی« حیاط»
را متفاوت تلفظ « حیات»و « حیاط»واج متفاوتند از این روست که متکلمان عربی نشانٔه دو 

 شود. کنند و در سمانتیک نیز دو معنای متفاوت از این تفاوت در لفظ متبادر میمی
( و فرابخشی به فرآیند آموزش تلفظ Deductiveرویکرد دوم یک نگاه استنباطی )

ها و ظ صحیح، به صورت موزائیکی به واجاست. در این رویکرد برای رسیدن به تلف
های کلی بیان کلمه شود بلکه به ویژگیواژ یا یک کلمه مستقل توجه نمیهای یک تکنویسه

شود ( توجه میRhythm( و نواخت و وزن )Intonation(، ضرب )Stressمانند تکیه )
های زبان دیگر بخش اگر بخواهیم سطح مشترک این رویکرد را با (.6113یول،  ؛2882 ،)نونان

که سطح مشترک این ویژگیهای  یابیم، در میهای مختلف دنیا بررسی کنیمشناسی در زبان
هایی مانند عربی و فارسی اندک است و تغییر در هر کدام از عروضی با معناشناسی در زبان

ود. کند اما ممکن است باعث خلق تلفظ غلط شها کمتر تفاوت معنایی ایجاد میاین ویژگی
(، سطح Syntaxها با نحو )ها، از جمله فارسی و عربی نیز این ویژگیالبته در همه زبان

که برای مثال در زبان فارسی یا عربی، تغییر در لحن باعث  مشترک فراوانی دارند به طوری
هایی شود یک جمله مکتوب اظهاری به عنوان سؤال تعبیر شود. در حالی که در زبانمی

شوند. برای مثال های عروضی تلفظ، باعث تغییر در سمانتیک نیز میی، ویژگیمانند انگلیس
/( ædrɛs’اگر تکیه روی بخش اول باشد )/  “ Address“در انگلیسی آمریکایی در کلمه 

تلفظ  «drɛs’»به معنای آدرس یا مکان زندگی است اما اگر تکیه آن تغییر کند به صورت 
 دهد.ند و معنای سخنرانی کردن میکشود معنای آن کاماًل تغییر می

با توجه به موارد ذکر شده، فارسی زبانان که برای انجام اعمال عبادی خود ناچار به 
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یادگیری تلفظ زبان عربی هستند، در بخش اول )فراگیری بخش استقرائی تلفظ( با 
زبان  های دوتوان در عدم شباهترو هستند. ریشه این مشکل را میهمشکالت فراوانی روب

در تناظر واج با نویسه عنوان کرد که باعث شده است فارسی زبانان به دلیل نداشتن تمایزات 
طور های عربی نباشند. همانواجی زبان عربی در زبان مادری خود، قادر به تلفظ برخی واج

که باعث  به دنبال دارندتمایزات سمانتیکی را  ،که در باال اشاره شد، این تمایزات واجی
شود. همچنین بر اساس نظر برخی از مراجع، عدم الن برخی اعمال عبادی مانند نماز میبط

کند به طوری که نخواندن زیر و زبر رعایت جنبه عروضی تلفظ نیز مشکالتی را ایجاد می
 شود. کلمات نماز و یا رعایت نکردن آنها باعث غلط شدن تلفظ و در نتیجه بطالن نماز می

اضر تالشی است تا عالوه بر تبیین دقیق این حکم فقهی از منظر رو مقاله حاز این
کید بر فرضیه دوره بحرانیزبان  2شناختی، دالیل سختی یادگیری تلفظ در زبان دوم را با تأ

بررسی کند و به این سؤال پاسخ دهد که آیا امکان یادگیری تلفظ صحیح کلمات بعد از دوره 
ست، وجود دارد یا خیر. در پایان نیز با توجه بلوغ، که مصادف با سن تکلیف فقهی ا

گیری از احادیث معصومین، شناسی کاربردی در آموزش زبان دوم و بهرههای زبانیافته
های ناشی از ناتوانی در یادگیری هایی را برای برون رفت و یا به حداقل رساندن آسیبراه

 تلفظ زبان دوم ارائه شده است. 

 . حكم فقهی تلفظ نماز2

 تعریف مفاهيم و نكات کليدی الف.

نها در بیان این نکته فقهی از آدهد که اغلب بررسی نظر فقهای معاصر در این زمینه نشان می
( و بیان Pronunciationاند که در اینجا منظور از قرائت همان تلفظ )کلمه "قرائت" بهره جسته

ارگانه زبان است کاماًل تفاوت های چه( که یکی از مهارتReadingکلمات است و با قرائت )
( که یکی دیگر از Speaking. همچنین این کلمه )قرائت به معنای تلفظ( با مهارت گفتار )دارد

 اند: این تعاریف به صورت مختصر آمده ذیلهای زبان است تفاوت دارد. در مهارت
توانایی یک فرد در خلق صدای یک واج به صورت  :(Pronunciationتلفظ ) •
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واژ یا . همچنین این توانایی شامل مشخص کردن محل تکیه و وزن در یک تکاستیح صح
 تلفظ با چگونگی بیان کلمات سر و کار دارد.  :شود. به عبارت دیگریک کلمه می

ها و کلمات در یک توانایی یک فرد در کنار هم قراردادن عبارت :(Speakingگفتار ) •
توانایی تلفظ  ،. در این مفاداستارتباط یا خلق پیام بافت اجتماعی خاص به منظور ایجاد 

 شود. های گفتار محسوب مییکی از زیر مهارت
یک فرایند فعال شناختی است که از طریق آن یک فرد نمادهای  :(Readingقرائت ) •

قرائت همان گرفتن  :کند. به عبارت دیگرنوشتاری را به منظور ساخت معنا کشف رمز می
این است که در  داردای که در اینجا اهمیت نا از متون مکتوب است. نکتهاطالعات و مع

نظر مشهور فقهای معاصر، برای بحث صحت تلفظ نماز از کلمه "قرائت" استفاده شده 
است که منظور از آن فعالیت شناختی مذکور حاضر نیست بلکه منظور توانایی در خلق 

 و کلمات است.  واژهاصدای واج و مشخص کردن تکیه و وزن تک
در بافت گفتمانی احکام فقهی، قرائت همان خواندن است که در بردارنده تلفظ و بیان 

همان مفهوم تلفظ است که در باال  کلمات در فضای دهان است و از لحاظ فنی دقیقاً 
ها( مهم هستند و هم تعریف شد. بر اساس احکام فقهی برای تحقق تلفظ هم حروف )واج

گیرد و یا معیوب خواهد بود. ای که تلفظ در غیاب هر کدام از آنها شکل نمیهاعراب، به گون
شناختی که در بخش مقدمه تحقیق عنوان شد، در احکام بر این اساس، همانند مبانی زبان

های فرابخشی ها( و هم بر ویژگیهای بخشی تلفظ )صداها، آواها و واجفقهی هم بر ویژگی
کید شده است.  ،و عروضی آن )تکیه، نواخت  ریتم( تأ

در علوم قرآنی نیز یک دیدگاه منتخب و رایج برای قرائت )تلفظ( وجود دارد که بر اساس 
های گوناگون از قرآن، خارج از حقیقت آن آن قرآن کریم یک قرائت بیشتر ندارد و قرائت

برهان و هستند. به همین دلیل اختالف قرائت در قرآن یک پدیده عارضی است و مورد تأیید 
شکل ملفوظ قرآن است که با  ،باشد. البته در اینجا نیز منظور از قرائتعقل و روایات نمی

شکل مکتوب آن تفاوت دارد. در حمایت از این دیدگاه چند برهان عقلی مطرح شده است. 
گیرد و این حامیان این دیدگاه معتقدند که تلفظ صحیح هر کلمه یک اعراب بیشتر نمی

شناختی شود. این اعتقاد از منظر زبانهر تلفظ است که از آن جدا نمی اعراب حقیقت
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های عروضی و ویژگی ،طور که در مقدمه تحقیق عنوان شدزیرا همان ؛قابلیت توجیه نیز دارد
بخشی شکل ملفوظ هر کلمه هم با نحو و هم با سمانتیک آن کلمه در یک بافت خاص 

 (.6126)کوپمن، در نحو و سمانتیک را به دنبال دارد  سطح مشترک دارند و تغییر در آن تفاوت
برهان دیگری که در این زمینه مطرح شده این است که قرآن تنها یک مرتبه بر پیامبر نازل 

شده همان یک تلفظ از قرآن صحیح است. در این زمینه اغلب فقهای شیعه، نزول  ()تلفظ
های گوناگون از قرآن نیز قرائت اران. همچنین طرفدپذیرندای قرآن کریم را مییک مرتبه

 کنند که بررسی آن خارج از حیطه مقاله حاضر است. دالیل دیگری را مطرح می
 باید بدان اشاره کرددیگری که قبل از ورود به حکم فقهی صحت تلفظ نماز  مهم نکته

ل این است که فقهای شیعه بین اختالف قرائت یا همان تلفظ و اختالف لهجه تمایز قائ
واژها و صداهای حروف( ها و تکهای بخشی کلمه )واجاساس تلفظ ویژگیاینشوند. برمی

( یک Accentگیرد، در حالی که لهجه )های عروضی )اعراب و ...( را در بر میو ویژگی
شیوه متمایز از همان تلفظ است که مربوط به یک منطقه جغرافیایی خاص و یا یک گروه 

ها و یا تغییر در کیفیت بیان حروف یشتر با تغییر در تکیه سیالباجتماعی خاص است و ب
بر این اساس، تغییر در لهجه (. 6116)کریستال، شود ( ایجاد میVowel Soundsصدادار )

های ولی باعث تغییر ویژگی ،شوداگر چه باعث تغییر صوت ایجاد شده توسط متکلم می
 شود. بخشی و عروضی آن کلمه ملفوظ نمی

تغییر در لهجه با سمانتیک و نحو کلمه در یک بافت خاص سطح  :عبارت دیگربه 
شود. به همین دلیل فقهای مشترک ندارد و بر همین اساس تغییر آن باعث تغییر معنا نمی

دانند. همچنین در بافت احکام فقهی، تلفظ، از شیعه نیز تغییر در لهجه را مبطل نماز نمی
های آوایی مانند وضوح و خفای بیان، ترک مبالغه به ویژگی ترتیل و لحن که بیشتر معطوف

 در مخارج حروف و رعایت وقف و ترقیق و اظهار است تمیز داده شده است. 

 شناسیتبيين حكم از منظر زبان ب.

صحت تلفظ  در مورداگر بخواهیم در سایه موضوعات مطرح شده به تبیین نظرات فقهی 
کید  یابیم کهنماز بپردازیم، در می و  کنندمیفقهای شیعه بر وجوب صحت تلفظ نماز تأ
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دانند. حضرت امام خمینی در این زمینه هم بر نقص در آن را مساوی با بطالن فریضه می
کید میهای بخشی تلفظ نماز و هم بر صحت ویژگیصحت ویژگی  د:کنهای عروضی آن تأ

یک حرف یا حرکت یا  در واجب است قرائت حمد و سوره صحیح باشد، پس اگر عمداً »
 .(2686)تحریرالوسیله،  «تشدید و مانند آن اخالل شود نماز باطل است

تر معیار صحت تلفظ است. بر اساس فرمایشات حضرت امام خمینی، معیار نکته مهم
به طوری  ،در صحت تلفظ این است که حروف در مخرج خود و به شکل صحیح ادا شوند

 ؛ای آن حرف بگویند که او فالن حرف را ادا کرده استکه اهل این زبان )عربی( وقت اد
را تلفظ کند، این تلفظ غلط و نماز « ظ»یک حرف دیگر مانند  «ض»برای مثال اگر به جای 

برای  یهای هر زبان را معیار مهمشناسان نیز قضاوت بومیزبان (237)همان: باطل است 
اختالف  هرگاهاند که و بر این عقیده دانندپذیری و برقراری ارتباط در زبان دوم میمیزان فهم

است. در مورد  فتنیهای زبان دوم نشود این تلفظ صحیح و پذیرپذیری بومیتلفظ مانع فهم
ای مطرح شده است. در آواشناسی که یکی از شناسی مباحث گستردهمخرج حروف در زبان

 :ح شده استبحث مخارج حروف به دو شکل عمده مطر ،شناسی استهای زبانشاخه
   6.و موضع تولید صدا 6شیوه تولید صدا

های نطق مانند پیکربندی و تعامل آواسازها )ارگان :ست ازا شیوه تولید صدا عبارت
لرزش صدا  ،زبان، لب و کام( در هنگام تولید صداهای زبانی که باعث خلق تحریر، پیچش

خصات غالب حروف شود. این مشخصات از مش( میSibilanceو ایجاد صدای صفیر )
بندی: صامت است ولی در تمیز دادن حروف صدادار نیز کاربرد دارند. بر اساس این دسته

( Affricative( و غیر سایشی )Fricative(، سایشی )Stopsداها به سه دسته ایستایی )
ها تولید نشوند ولی این شوند. اگر چه ممکن است همه این صداها در همه زبانمی تقسیم
ها در صحت تلفظ نقش است. این ویژگی پذیرفتنیهای دنیا ها در اغلب زبانبندیدسته

شود می «ص»از  «س»در عربی صدای صفیر باعث تمایز واج  :مهمی دارند. برای مثال
 .(41-62)یول، همان، 

های صداساز فعال )مانند زبان( و یک موضع موضع تولید صدا: نقطه تماس ارگان •
م و سقف دهان( را گویند که بر اساس این اختالف در نقطه تماس، آواهای منفعل )مانند کا
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بندی صداها به چند دسته دو کند. بر اساس این دستهمختلفی را در تارهای صوتی ایجاد می
 - ، زبانی«ف»( مانند Labiodentalsدندانی ) - ، لبی«ب»( مانند Bilabialsها )لبی

ها شوند که در بین همه زبانبندی میو غیره تقسیم «ث»( مانند Lingo-dentalsدندانی )
شود. های موضعی نیز باعث اشتباه در تلفظ و بطالن فرایض میمشترک است. این ویژگی

های باال اگر از مخرج درست خود یعنی توسط نوک زبان و دندان «ث»آوای  :برای مثال
کند واژ است را مردود مینده این تکای که دربردارایجاد نشود، اشتباه ادا شده و تلفظ کلمه

 .(41-62)یول، همان کند تغییرات سمانتیکی و نحوی ایجاد می ،و به طبع آن

 . فرضيه دوره بحرانی3

شناسان به بررسی شناسان و عصباز اوایل دهه شصت قرن نوزدهم میالدی، زبان
در این میان، بررسی متغیر اند. بر یادگیری زبان دوم پرداخته و تأثیرگذار فاکتورهای مختلف

های تحقیق در پیشینه ادبی آموزش زبان دوم جنبه ترین"سن" در یادگیری زبان یکی از چالش
( این نکته را مطرح 2837شناس آمریکایی به نام لنبرگ )است. برای اولین بار یک عصب

گذارند و به میها تنها با یک قابلیت توانایی یادگیری زبان به این جهان پا کرد که انسان
همین دلیل و بر اساس برنامه ژنتیکی ذهن انسان، این توانایی یادگیری در سن بلوغ 

(pubertyکه بین سیزده تا چهارده سالگی است از بین می )لنبرگ  دیدگاه رود. بر اساس
 چهاردهتا  نه، یک زمان بهینه و یک دوره بحرانی برای یادگیری زبان وجود دارد که بین )همان(

ها قادر به یادگیری برخی از سال است و پس از آن به دلیل تمایزات کارکردی مغز، انسان
( بر این عقیده است که لنبرگ تقلیل توانایی 6111های زبان دوم نیستند. جانستون )جنبه

و گرامر  4یادگیری بعد از سن بلوغ را ناشی از قطع دسترسی انسان به ابزار یادگیری زبان
 مطرح شده است. البته بعداً  -شناس مشهور اند که توسط چامسکی، زباندمی 1جهانی

تر شدن یادگیری را تعدیل کردند و این تغییرات سنی را موجب سخت ،محققان این فرضیه
نه از بین رفتن کلی امکان یادگیری که یکی از این  ،اندزبان دوم دانسته یهابرخی از جنبه

بیشتر از  تلفظ. تحقیقات فراوانی نشان داده است که جنبه (2878)اویاما، ها تلفظ است جنبه
از آنجا که این بازه  (.2878)اسکاول، ها متأثر از این تغییرات ژنتیکی و سنی است سایر جنبه
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سال( مصادف با سن تکلیف دختران و پسران مسلمان است، آیا  چهاردهتا  نهبحرانی )
)به عنوان زبان دوم فارسی زبانان( متأثر از این توان گفت که یادگیری تلفظ زبان عربی می

 کند؟بازه بحرانی است و آیا در انجام فرایض دینی آنها )قرائت نماز( خلل ایجاد می
( در تحقیقات خود دریافت که یک دوره بحرانی برای یادگیری زبان وجود 6122گرسوی )

های آوایی زبان را ادگیری نظامترین زمان یولی او وجود دوره بحرانی به عنوان بهینه ،دارد
پذیرد بلکه بر این عقیده است که بعد از این بازه، فعالیت مغز انسان برای یادگیری زبان نمی

( است. 6113های لیتبون و اسپارا )ید یافتهؤها منهد. این یافته)مادری و دوم( رو به افول می
ادگیری زبان دوم به ویژه یادگیری این دو محقق دریافته بودند که یک دوره بحرانی برای ی

های فطری ها توانایی دسترسی به مکانیسمهای آوایی وجود دارد و بعد از این دوره، انساننظام
های دیگر های آوایی را ندارند و از مکانیسمریزی شده ژنتیک خود برای یادگیری نظامو برنامه

که یادگیری زبان را بسیار دشوارتر  کنندهای مختلف زبان استفاده میبرای یادگیری جنبه
دست آمده از ه ید وجود این دوره بحرانی است، شواهد بؤکند. یکی از شواهد تجربی که ممی

اند( است. کودکان فرال )کودکانی که در محیطی وحشی و یا دور از زبان انسانی بزرگ شده
ی که تا پایان این دوره ( در تحقیقات خود برروی این کودکان دریافت که آنهای2887ترسک )

اند، قادر به یادگیری هیچ زبانی نیستند. البته بحرانی در معرض نرمال زبان انسانی قرار نگرفته
ولی همین کودکان نیز در بخشی از  ،( ثابت شد6118خالف این مورد در تحقیقات کانتس )

توسط اسپارسکی  مشکالتی داشتند. تحقیقات انجام شده ،های زبان مانند نحو و تلفظجنبه
( 6126. کوینگژین )کردرا تأیید می( نیز بر عدم یادگیری تلفظ توسط چنین کودکانی 2881)

نیز وجود فرضیه سن بحرانی را برای یادگیری زبان دوم تأیید کرده بود و با بیان اینکه این بازه 
کید کرده است که این دوره بحرانی بر  تأثیر کمتری بر یادگیری زبان مادری دارد، بر این نکته تأ

 گذارد.جای می بریادگیری نحو و تلفظ زبان دوم تأثیرات معناداری 
های زبان رغم تأیید دشواری یادگیری برخی از جنبهبسیاری دیگر از محققان، علی اما

دوم بعد از سن بلوغ )به ویژه تلفظ(، آنها را به عوامل دیگری مانند مداخله زبان اول، مسائل 
شناختی مانند اضطراب یادگیری نسبت نگرشی و مسائل اجتماعی و روان انگیزشی و

دهند. به عبارت دیگر: سخت بودن یادگیری نظام آوایی زبان دوم بعد از سن بلوغ را می
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دانند. برای مثال غیر از وجود دوره بحرانی می ،پذیرند ولی آن را ناشی از عوامل دیگریمی
ای یادگیری تلفظ بعد از سن بلوغ را ناشی از تأثیر مداخله (، عدم توانایی در2882لوریتز )

داند و بر این عقیده است که در هنگام یادگیری زبان اول، کدگذاری آوایی و زبان مادری می
گیرند و به همین دلیل بعد فرایندهای رمزنگاری متناسب با نظام آوایی زبان مادری شکل می

چه انسان تمایلی برای اصالح و یا تغییر این نظام آوایی از سن بلوغ و یادگیری زبان دوم، مخ
( 2882و سازوار کردن آن با زبان دوم ندارد. برخی دیگر از محققان نیز مانند والش و دیلر )

دانند شناختی مغز انسان میریشه ناتوانی در یادگیری تلفظ زبان دوم را در کارکردهای عصب
زیرا تلفظ یک کارکرد  ؛است ناممکنتلفظ زبان دوم  اند که یادگیری کاملو بر این عقیده

شناختی سطح دوم در مغز است که به صورت ژنتیکی محدود به دوره اولیه زبان
 یابد. های بعدی تعمیم نمیو به دوره باشدمیشناختی مغز انسان توسعه

بر رغم اینکه تحقیقات ضد و نقیض فراوانی در حمایت از فرضیه سن بحرانی و یا علی
شناسی مانند پردازان بزرگی در حوزه زبانآن وجود دارد، مبرهن است که نظریه ضد

ای مانند این دوره چامسکی، مک الفلین و کراشن هر کدام با ادبیاتی متفاوت، وجود پدیده
بسیاری از منتقدان فرضیه سن بحرانی، به سختی و یا  عالوه بر آن .اندبحرانی را تأیید کرده

ی تلفظ زبان دوم و نرسیدن به تلفظ استاندارد در یادگیری زبان دوم بعد از سن عدم یادگیر
کنند. وجو میلیل آن را خارج از فرضیه دوره بحرانی جستداگرچه  ؛بلوغ اذعان دارند

دهد که بسیاری از نمازگزارانی که حول دوره مشاهدات مسلمانان فارسی زبان نیز نشان می
اند، در تلفظ صحیح بسیاری از حروف عربی مشکل گرفتهرا فرابلوغ، نماز و فرایض دینی 

دارند. بنابراین الزم است تا بررسی عوامل مؤثر در عدم یادگیری تلفظ، راهکارهایی برای 
 . بررسی کردشناسی و هم در حوزه دین برون رفت از این مشکل هم در حوزه زبان

یندهای آموزش زبان دوم، رسیدن (، مسلم است که در فرا6116برنز )دیدگاه بر اساس 
های آموزش زبان دوم نیز باید از این هدف بنابراین روش .پذیر نیستبه تلفظ کامل امکان

تر باشند. بسیاری از محققان در حوزه ال دست کشیده و به دنبال هدف واقع نگرانهایده
 پذیرفتنیو شرط، اند که تلفظ زبان دوم در صورت تحقق دشناسی به این نتیجه رسیدهزبان

های آموزش زبان در حوزه تلفظ باید معطوف به تحقق این دو است و به همین دلیل روش
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را تولید کند که برای  ایپذیری )گوینده الگوهای آواییفهم :شرط باشند که عبارتند از
ری اشد و بتواند الگوی آوایی را از یکدیگر تمیز دهد( و معنادابپذیر شنونده زبان دوم فهم

معنای کلمه  ،را تولید کند که برای شنونده زبان دوم معنادار باشد ای)گوینده الگوهای آوایی
 ادا شده مشخص باشد(. بررسی حکم فقهی مراجع تقلید نیز مبین چند موضوع است: 

حیطه لهجه  ، مثالً اندشناختی توجه داشتههای ظریف زبانفقهای شیعه به تفاوت .الف
ار صحت و در نتیجه بطالن نماز یدار بودن را معلفظ تمایز داده و لهجهرا از حیطه صحت ت

وجه  چدهد که یادگیری لهجه به هیشناختی نیز نشان میدانند. تحقیقات زباننمی
کنند نیز تکلم می 3بومی پذیر نیست و حتی یادگیرندگان زبان دومی که بسیار شبهامکان

شواهد  .ن بومی به سهولت قابل تشخیص هستندتوسط نرم افزارهای آواشناسی و گویندگا
 ید آن است.ؤمنیز تجربی و آزمایشگاهی فراوانی 

ای کلمهفقهای شیعه با علم به مبانی انتقال معنا و سمانتیک کلمات و معنای فرا .ب
شناسی، رسیدن به صحت مطلق )تطابق صد در های اخیر زبان)پراگماتیک(، همانند یافته

پذیری و معناداری را شرط دانند و بر همین اساس فهمتلفظ را دشوار میصدی( در یادگیری 
دانند. در نتیجه حکم فقهی صادر شده بر اساس این دو صحت تلفظ و پذیرش فرایض می

بوده است و بر خالف تصورات و شبهات  پذیرپذیری و معناداری( کاماًل تحققمعیار )فهم
 ن زبان دوم دشوار نیست.دسترسی به آن برای فراگیرا ،مطرح شده

های بخشی و توجه فقهای شیعه به ویژگی دارد،نکته دیگری که بسیار اهمیت  .ج
عروضی کلمات است که هم در نحو و هم در سمانتیک اختالف معنایی ایجاد 

راجادوری،  ؛6116جنکینز،  ؛6116)برنز، شناسی کنند.دسته وسیعی از مطالعات زبانمی
های بخشی و فرابخشی ین نتیجه را حاصل کرده است که هر دو ویژگیا ،(6111بوت،  ؛6112

که  حالیپذیری و معناداری( نقش دارند. در )عروضی( تلفظ در تحقق دو شرط باال )فهم
کید کرده اند که در فوق بحث شد. از فقهای معاصر شیعه نیز بر اهمیت هر دو بخش تلفظ تأ

عه در ضمن نگاه دقیق و عالمانه به مسایل شود که فقهای شیاین موضوعات برداشت می
را در حکم فقهی  پذیرگیرانه و تحققعلمی مربوط به تلفظ نماز، یک رویکرد غیر سخت

 اند. انجام فرایض عبادی اتخاذ کرده
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 . عوامل مؤثر در یادگيری تلفظ و بيان راهبردها4

ل گب  :ل.شاف لو انگیزه برای یکی از مسایلی که باعث افزایش    هیزشهلش گ ز  
شود، تمایل فراگیر برای ادغام در هویت فرهنگی زبان زبان دوم می شبه بومییادگیری تلفظ 

گیری مثبت ذهنی به سمت جهت :به عبارت دیگر(. 6111)گابتونون و همکاران، دوم است 
( در تحقیقات 6118شود. شیولی )زبان هدف باعث افزایش صحت تلفظ در فراگیران می

ه بود که فراگیرانی که انگیزه ادغام در هویت فرهنگی زبان دوم را دارند به تلفط خود دریافت
( نیز پیشتر دریافته بود که 2881یابند. الیوت )فراگیران دست می تری نسبت به سایردقیق

کنند نسبت به سایر فراگیران با جدیت فراگیرانی که نگرش مثبتی نسبت به زبان دوم اتخاذ می
شناسی کنند. بسیاری از محققان در زمینه جامعهایزات آوایی زبان دوم توجه میبیشتری به تم

کید می 7زبان تأثیر بسیار شگرفی بر  8کنند که پذیرش فرهنگ زبان دومنیز بر این نکته تأ
های مختلف زبان دوم دارد. به عبارت دیگر: بازبودن آغوش نگرشی ذهن یادگیری جنبه

های یادگیری زبان دوم گ زبان دوم، تأثیر بسیار شگرفی بر جنبهفراگیر نسبت به پذیرش فرهن
شناسی زبان مانند سلسه مورسیا های نظری در جامعهگذارد . مدلبه ویژه تلفظ بر جای می

کید میؤ( نیز م2883( و شومن )2883و همکاران ) کند ید این موضوع بوده و بر این نکته تأ
بیشتر از نگرش مثبت ناشی از  ،باشد 8الت درونیکه اگر این نگرش مثبت ناشی از تمای

تأثیرگذار خواهد بود. به همین دلیل باید با تقویت تمایالت درونی و  21انگیزه ابزاری
های مثبت ذهنی نسبت به زبان عربی در ذهن نوآموزان فارسی زبان، زمینه یادگیری نگرش

 شناختی و انگیزشی فراهم نمود. تلفظ را از نظر روان
های یادگیری زبان دوم معطوف اغلب روش ههیل د یسلولآ  رشل افظ: وشل.ب

موزش آبه چهار مهارت اصلی یادگیری یعنی گفتار، قرائت، نوشتار و شنیدار هستند و به 
اند که یادگیری تلفظ، ها بر این عقیدهزیرا بسیاری از این روش ؛شودتلفظ توجه کمتری می

هایی که ، ان دسته از روشبه عالوهبعاد زبان است. خود محصول فرعی یادگیری دیگر ا
 22های اتخاذ شده از رفتارگراییاند بیشتر بر تکنیکسهمی برای آموزش تلفط در نظر گرفته

کید دارند. مبانی نظری و شناختی این تکنیک 26مانند تمرین تکرار الگو ها مورد انتقاد تأ
وار، را آنها این نوع از تمرینات را طوطیزی ؛شناسان بزرگی مانند جامسکی هستجدی زبان
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دانند. اشکال عملی نیز که به این نوع های ذهنی انسان میمحتوا و مغایر با ویژگیبی
های الگوی استفاده شده ی( به زیرساختینگرانه )استقراجزءها وارد است عدم نگاه تمرین

اشناختی در مخرج حروف هایی به ندرت به تمایزات آواست. برای مثال در چنین تمرین
شود و به همین دلیل بسیاری از نمازگزاران فارسی زبان که سایشی و غیرسایشی توجه می

اند قادر به تمایز شکل ملفوظ گرفتهاز طریق الگوهای تکرار، کلمات عربی را فرا عمدتاً 
ه حالت نیستند و از آنجا که این الگوی رفتارگرایانه در ذهن آنها ب «ص»و « س»های واج

های رسیده است، بازآموزش آنها بسیار دشوار است. بنابراین بهتر است از روش 26نهادینه
 ،شنیداری صرف که مبتنی بر تکرار الگو است دست برداریم و از همان اوایل آموزش نماز

 های بخشی و عروضی تلفظ عربی کلمات توجه کنیم.به ویژگی
تغییرات  ،فرضیه سن بحرانی مطرح شد همان طور که در مباحث مربوط به من:ل.ج

های فک، حلق و زبان و فیزیولوژیک انسان بعد از بلوغ، مانند از بین رفتن انعطاف ماهیچه
های آوایی زبان مادری از یک سو و تغییرات نرولوژیک در مغز انسان جمود آنها بر اساس ویژگی

تر شود. همچنین افزایش سن دشواریادگیری تلفظ با افزایش سن  تاشود از سوی دیگر باعث می
کند. شود که یادگیری تلفظ را سخت میها میشناسی و شخصیتی در انسانباعث تغییرات روان

و همچنین تشکیل شخصیت دوم  2886مطرح شده توسط کراشن در سال  24ایجاد سد عاطفی
های مختلف زبان جنبهآیند و یادگیری از جمله مواردی هستند که با گذر از سن بلوغ به وجود می

قرآن و نماز را در سن کودکی  تاکند. به همین دلیل در روایات تأکید شده است دوم را دشوار می
  :فرمایدمی د. در همین زمینه امام صادقنبه فرزندان آموزش ده

هنگامی که کودک به سه سالگی رسید ال اله اال الّله را به او بیاموزید و او را رها کنید 
را به او  ن مقدار کافی است( و وقتی هفت ماه دیگر گذشت محمد رسول الّله)همی

آموزش دهید و سپس او را رها کنید تا چهار ساله شود. آنگاه صلوات فرستادن را به او 
بیاموزید. در پنج سالگی به او سمت راست و چپ را آموزش دهید و قبله را نشان او داده 

را تا شش سالگی واگذارید. فقط پیش روی او نماز بخوانید و بگویید سجده کند. آنگاه او 
و رکوع و سجود را یادش دهید تا هفت سالش هم تمام شود. وقتی هفت سالگی را پشت 
سر گذاشت، وضو را به او تعلیم دهید و به او بگویید نماز بخواند، تا هنگامی که نه ساله 

که آن دو را به خوبی یاد گرفت خدا  شد وضو و نماز را به نیکی آموخته باشد. و هنگامی
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 (.2424)وسایل الشیعه،  آمرزدمیپدر و مادر او را به خاطر این آموزش شان خواهد 
اند که الگوهای ( بر این عقیده2886آوری و الریش ) شیلررهنل هد ی: أث بل دشخاعل.د

بند و آواها قوائد، تکیه یاآوایی زبان مادری در هنگام یادگیری زبان دوم، به آن زبان انتقال می
دهد که زبان مادری کنند. نتایج تحقیق در این زمینه نشان میو ضرب زبان دوم را متأثر می

یک واحد آوایی در یکی  زمانی که .2 :کندحداقل در سه جنبه یادگیری زبان دوم را متأثر می
ها موجود نیست. باندر فهرست آواهای یکی از این ز وهای مبدا و مقصد وجود دارد از زبان

و نه قادر به است در این حالت، فراگیر زبان دوم، نه قادر به تمایز این واحد آوایی در شنیدار 
هنگامی که قواعد ترکیب صداها در زبان مادری متمایز از  .6تلفظ صحیح آن در گفتار. 

ی فراگیر زبان دوم باشد. در این شرایط نیز مشکالتی در تمایز تلفظ بخشی و عروضی برا
ریتم و ملودی هر زبان در سطح واژه و جمله، مختص خود همان زبان  .6 .شودایجاد می

شود که فراگیر عالوه بر گرفتار شدن در گانه باعث میهای سهاست. عدم توجه به این تفاوت
ن آدام مشکالت فنی، نظام زبان دوم را کاماًل مغایر با زبان مادری خود بداند و از یادگیری 

 ،کندموزش را تسهیل میآاین تمایزات و توجه به آنها، نه تنها فرایند  یاحصاناامید شود. لذا 
 شود.ادگیری مییبلکه باعث از بین رفتن اضطراب 

ل)لل.ه لش ارهدی خداوند شنیدار را ورودی یادگیری  (:Critical Listening م دش 
های شنیداری به توجه به تکنیکطبیعی هر زبانی )از جمله زبان مادری( قرار داده است. 

های زبانی نقش مهمی در یادگیری و بروز صحیح گفتار دارند. یکی از عنوان ورودی داده
شود، شنیدار انتقادی های یادگیری که باعث تصحیح گفتار و به تبع آن تلفظ میتکنیک

با صوت  است. در این تکنیک، شنونده در ابتدا صوت خود را ضبط کرده و سپس در مقایسه
های موجود در صدای و خود به تمایزات و نقص نمایدگویندگان بومی زبان دوم مقایسه 

خود پی ببرد. تحقیقات تجربی فراوانی نشان داده است که این تکنیک یک روش مؤثر در 
 رفع نقایص تلفظ و یادگیری تلفظ صحیح است.

 نتيجه

و صحت  ییردارند و سنجش روابرخو یاساس تیمسلمانان از اهم یدر زندگ یاحکام فقه
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 یاسالم شمندانیو اند نیمجتهد دیکأگوناگون علوم، مورد ت یاحکام از منظرها نیا
علوم که خارج از منابع فقه و احکام، مورد استفاده محققان در  یهاطهیاز ح یکیاست. بوده

لفط نماز و شمول حکم ت تیاست. نظر به اهم یکاربرد یشناسبانز رد،یگیحوزه قرار م نیا
 یهاهینظر نیتریاز چالش یکی دگاهیحکم از د نیو صحت ا ییروا ،یعیدر فقه ش

حاصل  یهاافتهیگرفت.  قرار یمورد برس ،یدوره بحران هیفرض یعنی ،یکاربرد یشناسزبان
 یریو عدم امکان فراگ یبحران رهدو هیمطلق فرض رشیپژوهش نشان داد که بر فرض پذ نیاز ا

تلفظ نماز، در هر دو  تیفیمذکور، حکم صادر شده در مورد ک یه زمانرباکامل تلفظ در
تطابق داشته و  یشناسزبان طهیح یهاافتهی نیدتریبا جد یو فرابخش یبخشمقوله تلفظ

شده  رادیا یآموزش یهاتیدر بعد توجه به حساس نیبا علم روز است. همچن یهمسو کامالً 
 یسازهمه معطوف به ضرورت آماده ‘معصومسفارشات امامان  ،یدوره بحران هیدر فرض

 ینشان دهنده غنا نیاست. ا یقرائت نماز و اذان، قبل ازشروع دوره بحران یفرزندان برا
را که امروزه  یفیظر یهاتیاست که حساس عهیدر فقه ش یمنابع استنباط احکام فقه یعلم

وصل بودن به  لیدلاست را به زبان مکشوف شده یشناسو عصب یکمک ابزار آواشناخت هب
 افتنیزیبه تما توانیها متیحساس نیاست. از جمله امورد توجه قرار داده ،یانیمنابع وح
و  یحلق و زبان با زبان مادر یها چهیماه یکیزیف افتنی زیمخ، تما یهامکرهین یکارکردها

، محققان علوم فقه یبرا قاتیتحق نیا جیآموزش زبان دوم اشاره کرد. نتا یندهایفرا
 و آموزش زبان دوم کاربرد دارد. یشناسزبان



547    2531 بهار و تابستان/ 55/ شماره ششم/ سال  علمي ه پژوهشي مطالعات فقه تربيتيفصلنامه دو 

  هانوشتپی

 ............................................................................................................................................  
2. Critical Period Hypothesis 
6. Manner of Articulation 
6. Place of Articulation 
4. Language Acquisition Device 
1. Universal Grammar 
3. Native Like 
7. Sociolinguistics 
8. Acculturation 
8. Integrative Orientation 
21. Instrumental Motivation 
22. Behaviorism 
26. Repetition Drill 
26. Fossilization  
24. Affective Filter 

 



   545 يدوره بحران هيبر فرض ديبا تأک يشناسزبان دگاهيصحت تلفظ نماز از د يحکم فقه يبررس  

  هانوشتپی

 ............................................................................................................................................  

یبلشا م اع، امام خمینی  .2686، نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم ، مؤسسه تنظیم و حب
  ق.2424نشر آل البیت، قم،  ،ومهئللشاش تةحر عاملی، محمد بن حسن، 

Bohn, O. S. (8333). ‘Cross-language speech perception in adults: First 

language transfer doesn't tell it all.’ in W. Strange (ed) Speech Perception 

and Linguistic Experience. Baltimore: York Press p.644-407. 

Bott, A. (6003). Computer-aided self-access pronunciation materials 

designed to teach stress in American English. Unpublished MA 

dissertation. Brigham: Brigham Young University 

Burns, A. & Joyce, H. (8334). Focus on Speaking. Sydney: NCELTR. 

Celce-Murcia, M., Brinton, D. & Goodwin, J. (8332). Teaching 

Pronunciation: A reference for teachers of English to speakers of other 

languages. Cambridge: Cambridge University Press. 

Contesse, Christian Abello (6001). Key Concepts in ELT: Age and the 

critical period hypothesis. ELT Journal, Vol 24 (6), 840-848. 

Crystal, D. (6004). A dictionary of linguistics and phonetics. Oxford: 

Blackwell. 

Davis, C. (8333). Will the use of videos designed for the purpose of 

teaching English pronunciation improve the learners’ production of discrete 

sounds by at least 108 over a 86-week period? In Action Research 

Monographs. ERIC Document [ED440 119]. 

Elliot, A. R. (8333). Foreign Language Phonology: Field independence, 

attitude, and the success of formal instruction in Spanish pronunciation. The 

Modern Language Journal, 43 (iv), 340-376. 

Gatbonton, E., Trofimovich, P., & Magid, M. (6003). Learners’ ethnic 

group affiliation and L6 pronunciation accuracy: A sociolinguistic 

investigation. TESOL Quarterly, 43 (4), 713-388.  

Gursoy, E (6088). The Critical Period Hypothesis Revisited: The 

implications for Current Foreign Language Teaching to Young Learners. 

Journal of Language Teaching and research, Vol. 6 (7), 434-426 

Jenkins, J. (6006). A sociolinguistically based, empirically researched 

pronunciation syllabus for English as an international language. Applied 

Linguistics, 13, 14-804. 

Koopman, H (6084). An Introduction to Syntactic Analysis and Theory. 



548    2531 بهار و تابستان/ 55/ شماره ششم/ سال  علمي ه پژوهشي مطالعات فقه تربيتيفصلنامه دو 

Wiley Blackwell.  

Lightbrown, Patsy M &Spada, Nina (6002).How languages are 

Learned. New York, NY: Oxford University Press 

Lenneberg, E. H. (8324). The geological foundations of language. New 

York: John Wiley and Sons. 

Loritz, D. (8338): Cerebral and Cerebella Models of Language Learning. 

Applied Linguistics, 86  ( 4): 633-481. 

Mc Laughlin, B. (8344): Second language learning in children. 

Psychological Bulletin, 17: 743-734. 

Nunan, D. (8338). Language teaching methodology: A textbook for 

teachers. New York: Prentice Hall. 

Oyama, S. (8342): A sensitive period for the acquisition of the non-native 

phonological system. 

Journal of Psycholinguistic Research, 3: 628-614. 

Qingxin, Z (6086). Is There A Critical Period For Second Language 

Acquisition? 1011 International Conference on Education Technology 

and Computer (ICETC1011), Vol.74. 

Rajadurai, J. (6008). An Investigation of the Effectiveness of Teaching 

Pronunciation to Malaysian TESOL Students. Forum, 39 (4), 80-83. 

Shively, R. L. (6001). L6 acquisition of [β], [δ], and [γ] in Spanish: 

Impact of experience, linguistic environment and learner variables. 

Southwest Journal of Linguistics, 64 (6), 43-887. 

Sparks, R L (8333). Foreign Language Learning Problems and the At-

Risk Learner. Research and Teaching in Development Education, Vol 86 

(08), 43-34. 

Trask, R.L (8334). Key Components in Language and Linguistics.London: 

Routledge 

 

Yule, G (6002). The study of language. Cambridge, UK 
 

 


