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محمدهادي فالحي
شناسي دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي دكتري زبان

دهيچك
هـا رخ    انـسان   در گفتـار همـة     يعـ ي و طب  ير مكرر هستند كه بـه طـور عـاد         ي غ ييخطاهاي زبان يهالغزش

. د گفتـار اسـت  يـ نـد تول ي فراين چگـونگ يـي ح و تبيتوضـ هـا در   نقش آنن خطاهايعلت توجه به ا . دهنديم
يهـا در الگوهـا    اسـت كـه لغـزش     ها اين  لغزش  صورت گرفته دربارة   يها حاصل از پژوهش   جةي نت ترينمهم
سال مـورد   زبانـان بزرگـ   ي گفتـار فارسـ    ها در  انواع لغزش  ن مقاله يدر ا . دهنديمند رخ م  ار منظم و قاعده   يبس

ـ ي به ترتيدر گفتار عاددهد كه ايج حاصل از اين پژوهش نشان مينت. قرار گرفته است  يبررس ن يتـر شيب ب
ش آوا و مبادلـة يهـا افـزا  ن نـوع لغـزش  يتـر  و كـم ييل شـباهت معنـا  ي به دل  يواژگانيني جانش هانوع لغزش 
.هاستداد لغزش رخيمندد قاعدهي موجود مؤيهادادهيبررسهمچنين . مجزاست

3د گفتاريتول، 2گفتار عادي،1ين زبايهالغزش:هاواژهديكل

مقدمه-1
 چگونگي  ها آگاهي نداشته،  از آن  هر چند كه     اند؛هاي زباني را تجربه كرده    غزشها ل  انسان همةبدون شك   

ــ  چـه رسـمي و چـه غيررسـمي    ـ پيش آمده است كه در گفتار روزمره    ما براي همة. ها را ندانندداد آنرخ
ا دو عبـارت را بـه       يـ  دو واژه و      جاي دو واژه را عوض كرده،       به كار برده باشيم؛     ديگر اياي را به جاي واژه    واژه

ان مفهـوم   يـ در آغـاز الزم اسـت م      . گـر ي د يهـا  لغـزش  ياريم و بـس   يختـه ادا كـرده باشـ      يزمـان و آم   طور هم 
ز و ين تماي اها از كتابي هر چند كه در برخم؛يل شويز قاي تما 4ي و اختالالت زبان   ي زبان يخطاهاا  يها و   لغزش
هـا بـه طـور      انـسان مكرر هستند كه در همة      ري غ يي خطاها ي زبان يها لغزش .ستيرفته ن ي چندان پذ  يگذارنام
چون حالت خشم، اضطراب،   ها هم تي موقع ي افراد و در برخ    يدهد هر چند كه در برخ     ي رخ م  ي و عاد  يعيطب

ـ ش  يپـر  در افراد زبان هستند كه فقطمكرريي خطاهاي اما اختالالت زبان دارند؛يترشيبسامد ب...  و يخستگ
جاد ارتبـاط و  ي اغلب در اي زبانيهالغزش. دهدي ميروب وارد شده است ـ  يها آس كه به مغز آني افراديعني

ها به مثابه  آني بررسي ول؛كننديها توجه نمگو و شنونده به آنكنند و سخنيجاد نمي ايام اختالليرساندن پ 
ن موضـوع كـه انـسان       يـ بـردن بـه ا    يپ.  دارد ياريت بس يد گفتار اهم  يند تول ي فرا يح چگونگ ي توض ي برا يابزار

 اغلب از سه راه ،د گفتاريند تولي فرامطالعة. ار دشوار استي بسكند،يد مي و توليزيرچگونه گفتار خود را طرح
)14–6: 5،1983باترورث: (رديگيصورت م

شيپر گفتار افراد زبانمطالعةالف ـ 

1 . speech errors / slips of the tongue.
2 . natural speech.
3 . speech articulation.
4 . language disorders.
5 . Butterworth, B.
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1ي تأمليها و مكثي زبانيها لغزشمطالعة� ب

يي آوايريگ اندازهي استفاده از ابزارها�ج
 بـردن بـه     ي پـ  يهـا  از روش  يكـ يز  يـ نرا  2ي نـوك زبـان    دةيپدشناسان   زبان يعالوه بر سه روش باال برخ     

) 407: 1364(سون يــبــه بــاور اچ. انــدته دانــسد گفتــاريــ تولي و چگــونگياطالعــات زبــانرة يــ ذخيچگــونگ
دوارند زبـان در حالـت نـامنظم خـود         يمندند كه ام   عالقه ي زبان يها لغزش ن علّت به مطالعة   يشناسان به ا  زبان
يل بـرا يـ ن دليترين اصلي بنابراست؛ي نيرس در حالت منظم آن قابل كشف و دست        را آشكار سازد كه    يقيحقا
ن اسـتدالل  ي چنيتوان به سادگيم. ستد گفتار ا  ي به مراحل تول   يابي دست ،ي زبان يها لغزش  و مطالعة  يبررس

كـه  جـه گرفـت   يتـوان نت يمـ دهنـد،  ي رخ مـ ي مختلف زبـان   يها واحد ي بر رو  ي زبان يهاكرد كه چون لغزش   
،ن و همكـاران  يفـرامك  (.شـود ي مختلف انجام م   ي واحدها ي رو د گفتار در مراحل مختلف و بر      ي تول يندهايفرا

،3يسـاز مفهـوم  چهار مرحلـة     ي ط ،اند كه گفتار  افتهي در ي زبان يها لغزش يشناسان با بررس  زبان). 433:1988
، متنـاوب  ك مرحلة يي ط يعنيشود؛يد م ي تول 6 گفتار يني بازب  و 5يد طرح زبان  ي تول ،4ي به طرح زبان   يدهشكل
)192:1988،كارول. (شوديل ميشه به سخن تبدياند

هـا  ن آن يي در شناخت و تب    ي زبان يهاشد گفتار و نقش لغز    ين مقاله قصد پرداختن به مراحل تول      يما در ا  
زبانـان  ي اسـت كـه در گفتـار فارسـ    ي زبـان يهـا انـواع لغـزش  يبند طبقههدف ما در درجة نخست   . ميرا ندار 
هـا گرچـه    دهد لغزش ي است كه نشان م    ييهاميدن به قواعد و تعم    ي رس دهد و در درجة دوم    يسال رخ م  بزرگ
.دهنديم رخ مار منظي بسيدر الگوها هستند، يتكرارريغ

،7يي شـنوا  يهـا ز از جملـه لغـزش     ي ن يگري د يها لغزش ،ي زبان يهاذكر است كه به موازات لغزش     شايانِ  
. مندنـد ز مـنظم و قاعـده     يـ  ن هـا ان افـراد رواج دارد كـه آن       ي در م  9 خواندن يها و لغزش  8ي نوشتار يهالغزش

.انـد هـا پرداختـه   گونه لغزش ني جامع ا  يبه بررس ) 1980 (و بوند و گارنر   ) 1980( همچون برومن    يدانشمندان
يِ زبـان يهالغزش به جاي كنندي كه از زبان اشاره استفاده ميي در افراد ناشنوا)167 ـ   152: 1990،گارمن(

)214: 1998،كارول. (دهدي مي رو10 دستيها لغزش،افراد شنوا
آنگرفتن ق و روش انجام ي تحقنةيشي پ-2

هاي زباني اختاللي در ايجـاد ارتبـاط بـه    زبان ايجاد ارتباط است و لغزش    فةرين وظي تجايي كه اصلي  از آن 
 را  هاي زباني اصطالح لغزش .  چنداني ندارد  ديرينة چندان مورد توجه نبوده،      ها لغزش  مطالعة ،آورندوجود نمي 

هـاي  غـزش كـه دريافتنـد ل    دانشمندان پس از اين   . اي به كار برد    در مقاله  1971 سال   فرامكين در نخستين بار   
در . هـا پرداختنـد    به ثبـت و بررسـي آن       ،دهند را در توليد گفتار نشان مي      زباني چگونه نقش واحدهاي زباني    

1 . hesitation pauses.
2 . tip of the tongue.
3 . conceptualization.
4 . formulating.
5 . articulating.
6 . monitoring.
7 . slips of the ear.
8 . slips of the pen.
9 . slips of the eye.
10 . slips of the hand.
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را ها لغزش است كه 1فرويد يكي توضيح :هاي زباني دو رويكرد عمده وجود داردداد لغزشتوضيح چگونگي رخ
 يعنـي بـه طـور       دانـد؛  او مـي   سخن آگاهانة آگاه انسان در   جنسي از ناخود   ناشي از تداخل افكار سركوب شدة     

؛توان منكر شدها را نميونه لغزشگاينالبته. گرفتن استريزي گفتار در ذهن در حال انجام زمان دو طرحهم
 اسـت كـه مـدعي اسـت          در ايـن مـورد     شناسي زبـان   و ديگري توضيح روان    ها بسيار ناچيز است   اما تعداد آن  

.دهندريزي و توليد گفتار خبر ميهاي زباني از چگونگي طرحلغزش
و گـارت  ) 1980 ـ  1973 ـ  1971(فرامكين را تاكنون هاي زباني  لغزشها در زمينةترين پژوهشايپايه

هـاي روي داده   يل لغـزش  آنان پس از تجزيه و تحل     . اندانجام داده ) �1990  �1982  �1976�1980  1975(
براي نشان دادن مراحل توليد گفتار دست       ) سري(ي و پيوسته     زباني به طرح الگويي چندسطح     در يك پيكرة  

) 1971(كن  ي فرام .دهدتوانند به ما بگويند در هر سطحي چه روي مي         ها مي  با اين استدالل كه لغزش     ؛يافتند
ي معرفـ )ديـ  جملـه و تول ام،يپ(د را سه سطحيسطوح تول) 1982(د گفتار را شش مرحله و گارت  يمراحل تول 

ز شـامل دو  يـ سـطح جملـه ن  .  دانـست 2يشـناخت يمعن ـ  يتوان سطح منظورشناختيام را ميپسطح . كنديم
).376:1990،گارمن. ( است4يگاهي و جا3يرسطح نقشيز

) 1986(سلر يـ گلـدمن و وا .  مطرح استيز از الگوهاين) 1986( دل ي موازي الگو، بااليعالوه بر دو الگو 
).374-372: 1990،گارمن(ند كنيه مد عرضيند توليفرا از يي الگو،ي تأمليهاز با توجه به مكثين

. ميكنـ يهـا اشـاره مـ      از آن  ي انجام شده است كه به برخ      ياريقات بس ي ذكر شده تحق   يبا توجه به الگوها   
. قابـل ذكـر اسـت     6يـي  آوا يـي آ و پس  5يي آوا ييآشي پ يها لغزش يبر رو ) 1998(قات برگر و همكاران     يتحق
هـا پرداختـه و     هـا و مكـث     انواع لغزش  يز به طور مفصل به بررس     ين) 1364 (ونسي اچ ).195: 1998،كارول(

ه و يـ  تكيكه به بررسـ ) 1986 (بومر ولورقات يتحق. دهديها را شرح م گفتار بر اساس آنيزير طرح يچگونگ
ز در  يـ  ن 7)2003 (يوالـشكوسك ). 428: 1364،سونيـ اچ( قابـل توجـه اسـت        پردازديها م نقش آن در لغزش   

كنـد و  ي مـ ي بررسـ 9يبـافت ي واجـ يهـا لغـزش داد  را بر رخـ 8ي واج يها نقش فاصله مشخصه   ي مفصل قيتحق
شناسـان، شناسـان و روان   وه بـر زبـان    عـال . هاست لغزش  انواع نيي در تع  ين فاصله عامل اساس   يابد كه ا  ييدرم
دربـارة پيكـرة   تحقيـق  جِ ايتوجه به نت). 1981،باترورث(اند  پرداختهي زبانيها لغزشيز به بررسيلسوفان ن يف

408: 1990گارمن،  ) (1981(11چير و    دل و) 152: 1990،گارمن) (1983 (10شاتوك هافناگل MITزباني
يني جانـش  دةي پد ي به بررس  يدر پژوهش ) 1977 (كاتلر و   يف.  است ي ضرور ها، انواع لغزش  يدر بررس ) 411ـ

كـه  ) ��1986  1979 (شاتوك هافناگليه به الگون بحث توج  يدر ا ). 72: 1990،گارت(اند   پرداخته يواژگان
).�84 83: 1990،گارت( جالب توجه است  معروف است،frame and slotيبه الگو

1 . Freudian explanation.
2 . pragmatic – semantic
3 . functional.
4 . positional.
5 . anticipation.
6 . perseveration.
7 . waleschkowski, E.
8 . feature distance.
9 . contextual phonological errors.
10 . Shattuk – Hufnagel’s.
11 . Dell, G.S. & Reich, P.A.
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گـر بـه نـام مرحلـة       ي د ياد گفتار به درك مرحله    يح مراحل تول  ي عالوه بر تشر   ي زبان يهااستفاده از لغزش  
 اصـالح   يها و اصالحات و چگونگ     انواع لغزش  ي بررس  به يشيدر آزما ) 1983 ( لولت .كنديز كمك م  ي ن ينيبازب

).209�213: 1988،كارول(ها پرداخت لغزش
ت كـه   مورد نظر بوده اسـ رسميهاي رسمي و غيرگفتار روزمره در حالت  ل  يه و تحل  ي تجز ق،ين تحق يادر

، ييويراد و يونيزيتلودة زنيهابرنامههاي اداري،ن افراد خانواده و دوستان و محيطشامل گفتار روزمره در ميا
يهـا داده. اسـت ... زگردهـا و    ي م  درس، نماز جمعه،   يها كالس ها،يران سخن ،ي ورزش يهاگزارشها،  مصاحبه

هـا نخـست   ن گفتـه يـ  االبته برخـي از . ساعت گفتار به دست آمد570ش از يزمان بل همي از ثبت و تحل    الزم
يها بررسزان بسامد آنيها و من مقاله انواع لغزشيدر ا. ل قرار گرفتنديه و تحليضبط شده و سپس مورد تجز

توان نوع و تعداد و تحليل گفتار آزمايشگاهي نيز ميذكر است كه با تجزيه البته شايانِ . و محاسبه خواهد شد  
 فـرد  بـراي  بدين صورت اسـت كـه تعـدادي جملـه     هاآزمايشگونه اين روش . هاي زباني را تعيين كرد لغزش
هدف نـوعي بـازي بـا       ،جايي كه در گفتار آزمايشگاهي    از آن . ها را تكرار كند   نآشود و او بايد سريع       مي خوانده

 و از سـوي ديگـر چـون         ها زياد اسـت   اند كه احتمال لغزش در آن     اي انتخاب شده  ها به گونه  زبان است، جمله  
هـاي  تـوان داده   بنابراين نمي  د؛احتمال وقوع دارن  ها   انواع خاصي از لغزش    وتاهند، فقط ها اغلب ساده و ك    جمله

.ها در نظر گرفتي براي تعيين انواع و تعداد لغزشحاصل از اين آزمايش را معيار مناسب
ي زبانيها انواع لغزش-3

ها را   آن يتوان به طور كل   ي اما م  نظر وجود ندارد؛   و اتفاق  يدستكيها   انواع لغزش  يبندف و طبقه  يدر تعر 
 كه يي و معناي نحويهادهند و لغزشيكه در سطح واج رخ م) دي توليخطاها (ييا آو يهابه دو دسته لغزش   

 بـا توجـه بـه منـابع موجـود      )151: 1990،  گـارمن  (. كـرد  يبنـد مي تقـس  دهند،يدر سطح فراتر از واج رخ م      
: عبارتند ازي زبانيهالغزش

:يي آوايها لغزش-الف
ها قرار دارنـد،    در واژه  يكساني نسبتاً   يهاگاهيو در جا  ك عبارت   ي دو صوت كه در درون        :1 مبادله آوا  -1
:شوند؛ مثالًيجا مجابه

)             اندمبادله شدهkوx (  كانه و خاشانهخانه و كاشانه 
)اند مبادله شده h وC(چوگو هاوزهوگو چاوز

:شود؛ مثالًيز ادا مي جلوتر از خود نيي خود در جاياه اصلگيبه جز در جايي آوا:يي آواييآشي پ-2
  كارج از كشورخارج از كشور 

ساخته دست بشر           ساخته دشت بشر

: مثالًشود؛يز ادا ميتر از خود ن عقبيي خود در جايگاه اصلي به جز در جايي آوا:يي آواييآ پس-3
 پلويناهار ناقال پلو يناهار باقالم  زد قذزد قدم 

عزاداران ابا عبداهللا            عزاداران عزا عبداهللا

1 . sound exchange.
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:شود؛ مثالًي گفتار حذف مرةي از زنجيي آوا :1 حذف-4
)حذف واكه (مصوبمصوبه ) حذف هجا(   دقه قه يدق

)حذف واكه( ماجراجويانه           ماجرجويانه 

:شود؛ مثالًي گفتار افزوده مرةي به زنجيي آوا :2شي افزا-5
)افزايش همخوان  ( تراژي        تراژ يت)افزايش واكه ( ي   كلنگكلنگ 

:يي و معناي نحويها لغزش-ب
: ثالً؛ مدگير صورت ميكل جانشيني به دليل تشابه معناييش كه يا به 3 جانشيني واژگاني-6

:؛ مثال4ًيل تشابه لفظي به دل ياو     ماست ن و شير اييپباال 
.       خامهخرما يبازرسيبررس

جـا  بـه ا فراتر از آن جايك بند جمله ي همانند در درون ي دستوردو واژه با مقولة : 5ي واژگان  مبادلة -7
:شوند؛ مثالًيم

)مبادله واژگاني در درون بند جمله(ده ده             بو كه آب نميآب كه بو نمي
 ابـرويش را            آمد چشمش را درسـت كنـد،       چشمش را كور كرد ش را درست كند،يآمد ابرو

)اژگاني در مرز فراتر از بند جملهمبادله و (.كور كرد

:ثالً مح واژه؛ادغام در سط. دهدزمان دو پيام در ذهن روي مي كه به دليل پردازش هم6 ادغام-8
      آب سردخانهسردخانه  +كنآب سردون          يزوتلفتلويزيون + تلفن 

:و در سطح عبارت؛ مثالً
مرد داشته باشمرد باش + وجدان داشته باش 

:مانند؛ مثالًها ثابت ميجا شده و پايهوندها جابه : 7 انتقال-9
ستش رسيد بِهِمدم رسيد بهش دستشوراهاي امنيتي ها شوراي امنيتي

:مانند؛ مثالًيجا شده و وندها ثابت مها جابههيپا : 8 مجزا مبادلة-10

1 . deletion.
2 . addition.
3 . substitution.
4 . malapropism.
5 . word exchange.
6 . blending.
7 . shift.
8 . stranding exchange.
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 پاشيسرم خورد تو سرش يپام خورد توترم سره سرم تره 
ن دو يـ را ايـ  ز؛د وجـود دارد ي تردز بتوان لغزش به حساب آورد،يش صوت را نيو افزاكه حذف   نيالبته در ا  

يوالشكوسكو  ) 1975 (گارتبه نقل از    ) 194: 1998 (كارولاما  . نديآي به حساب م   ي واج يندهاي فرا ند،يفرا
.مياكردهها را لغزش محسوب نجا آنيز در اياند و ما نها را لغزش دانستهآن) 2003(

 لغزش بـه    يز نوع ي را ن  1يا واكه ي هماهنگ ،)2003:21 (يوالشكوسك ذكر شده،  يهاعالوه بر انواع لغزش   
كند كـه تـأثير بافـت    مي از لغزش اشاره   يگريز به نوع د   ين) 1984 (يهارولگر  ي د ياز سو . حساب آورده است  

ت گرسنه است و بـه غـذا فكـر           مثالً زماني كه فرد به شد      دهد؛هاي زباني نشان مي   بروز لغزش زباني را در    غير
خانـه را   هـاي كتاب   كتـاب  ةهممن  «گويد  مي» نه را خواندم  كتابخاهاي   كتاب ةمن هم « به جاي جمله     كند،مي

. اندنشدهين مقاله اين دو نوع لغزش در نظر گرفته در ا). 92: 1990،گارت(» خوردم
 مانند عدم   ناميد؛» لغزش مطابقت «توان آن را    به نظر نگارنده نوع ديگري از لغزش نيز وجود دارد كه مي           

رسد گوينده در آغـاز  دهد كه به نظر ميي رخ مي، وقتاين لغزش... . ل و قيد و  زمان فع اعل،مطابقت فعل و ف   
 طرح شود، به پايان بند جمله نزديك ميرساند ولي زماني كه يك جمله را مرحله به مرحله به توليد مي،طرح

ـ   يـ د بتوان ايالبته شا. كندنخستين را رها كرده، شروع به توليد طرح ديگري مي       لغـزش  يوعن نـوع خطـا را ن
 بـه طـور   زمان دو پيام، به دليل پردازش هم  گو سخن  با اين تفاوت كه در ادغام،      ؛ دانست عبارتادغام در سطح    

ز نيمه گو يك پيام را ا سخن در حالي كه در لغزش انطباق،    ؛كنديناخودآگاه دو عبارت را ادغام كرده و توليد م        
 در سطح فراتر از از سوي ديگر خطاي انطباق فقط. ندكميپيام ديگري ريزي و توليد شروع به طرحرها كرده، 

: اين نوع خطاست، توجه كنيددهندة به نمونة زير كه نشان.واژه امكان روي دادن دارد
دالر  ... صـادرات مـا   "خواسـته بگويـد     گوينده در ابتدا مـي    (ه عراق به يك ميليارد دالر است        صادرات ما ب  

).كندريزي و توليد ميا رها كرده و صورتي ديگر را طرحر اما پيش از پايان جمله آن "رسدمي

گيريها و نتيجه تجزيه و تحليل داده-4
در گفتـار عـادي از      . شود بررسي مي  )رسمي و غيررسمي  (هاي برگرفته از گفتار عادي      در اين بخش داده   

 معنـايي   حـوي و   مورد لغـزش ن    478و  )  درصد 7/19( مورد لغزش آوايي     118 لغزش ثبت شده،   596مجموع  
67/0تـرين و افـزايش بـا         درصد بيش  06/9آيي با    لغزش پس  هاي آوايي، در ميان لغزش  .  است )رصد د 3/80(

هاي نحوي و معنايي نيز جانشيني واژگاني بـه دليـل تـشابه             در ميان لغزش  . اندترين سهم را داشته   درصد كم 
همة در مجموع   . اندبسامد را داشته  ترين  صد كم  در 67/0 مجزا با    مبادلةترين و    درصد بيش  25/38معنايي با   

هاي افزايش و مبادله مجزا زشترين و لغ بيش مورد،228 جانشيني واژگاني به دليل تشابه معنايي با ها،لغزش
ها با توجـه بـه تعـداد و         لغزشترتيب همة   . اندود اختصاص داده  ترين تعداد را به خ     كم داد، مورد رخ  4 با   فقط

: زير استدرصد به صورت
1/16( مـورد    96 مطابقـت بـا      ،) درصـد  25/38( مورد   228جانشيني واژگاني به دليل شباهت معنايي با        

 مـورد  54آيـي آوايـي بـا      پـس  ،) درصـد  06/10( مورد   60جانشيني واژگاني به دليل تشابه صوري با        ،  )درصد
 ادغام در سطح عبـارت بـا   ،)رصد د04/6( مورد 36 واژگاني هر يك با آيي آوايي و مبادلة  ، پيش ) درصد 06/9(

1 . vowel harmony.
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 ادغام در سطح واژه و حذف هر يك بـا           ، مبادله آوا،  ) درصد 02/3( مورد   18 انتقال با    ،) درصد 02/4( مورد   24
بـه ترتيـب    )  درصـد  67/0( مـورد    4 مجـزا بـا      هاي افزايش و مبادلة   سرانجام لغزش و  )  درصد 01/2( مورد   12
.انداص دادهترين تعداد را به خود اختصترين تا كمبيش

و ...) سـخنراني، مـصاحبه و   (ها در گفتار رسمي  نوع لغزشجا ذكر اين نكته الزم است كه تعداد و    در اين 
هاي جانشيني واژگاني و مبادلـة واژگـاني در         غزشاي كه ل   به گونه  ؛يكسان نيست ) سخنان روزمره (رسمي  غير

اي روي هـ  لغـزش بررسي و مقايسة .  دارند تريي در گفتار رسمي رواج بيش     هاي آواي رسمي و لغزش  گفتار غير 
.طلبد پژوهشي جداگانه را ميداده در اين دو نوع گفتار،
 انجام شده دربارة يها پژوهش در همة. آمده است1شمارة داده در جدول ي رويهاتعداد و درصد لغزش

دهند يم منظم رخيوهاها بر اساس الگن است كه لغزشي و آن اآيدبه دست مي ي اساس نتيجةك  يها،لغزش
ك از انـواع  يـ  تعداد هـر  ز عالوه بر محاسبةين پژوهش نيدر ا. ها را استخراج كرد   توان قواعد حاكم بر آن    يو م 

در . انـد د خورده يين مهر تأ  يشي پ يهاها در پژوهش   آن يم كه همگ  يافتي دست   يها و قواعد  ميها به تعم  لغزش
 نمونه آورده شـده  ها براي از انواع لغزشي تعداد،كه ذكر خواهد شدييهاميد قواعد و تعم  ييق در تأ  ين تحق يا

ر يتوان به موارد زين قواعد مي ااز جملة. ها استخراج كردرا از آنتوان قواعد مذكور ي دقت مياست كه با اندك
:اشاره كرد
يحـدها كـه وا  ني اول ا  ،)194: 1998كـارول   ( خـود آورده اسـت      چهارگانة يهاميدر تعم ) 1975(گارت  

:؛ مثالً ...گر وي ديي مثالً آغازه هجا با آغازه هجا؛اندييط آوايك محيند لغزش از يكننده در فراشركت
)  آغازه هجا–آغازه هجا (.     زبان بدي استزمان بدي است 
)آغازه هجا–آغازه هجا (   كارج از كشور خارج از كشور 

)قله هجا–قله هجا (كنند ت و كار كار مي     سوكنند سوت و كور كار مي
) پايانه هجا–پايانه هجا (        داوت وسط داور وسط 

:؛ مثالً هر دو همخوان هستندكسانند هر دو واحد يدوم،
)س و ش هر دو همخوان هستند(      شرسير سرشير 

) هر دو واكه هستندu و â(كور كار 
: زبان منطبق است؛ مثالًي با قواعد واج،اصل از لغزش حكه واژةنيسوم ا

)ادغام در سطح واژه(         جاغ جيغ و داد         
)پس آيي آوايي(     شب شال تحويل شب سال تحويل        

)پيش آيي آوايي ( حاشل تالشحاصل تالش 
). با قواعد واجي زبان فارسي منطبق است هر سه و حاشلشال،جاغ(

:ماند؛ مثالًها جايگاه تكيه ثابت ميزش لغةي در بق، انتقاليكه به جز در خطاني چهارم او
شال شلوغسال شلوغ 
       شش شيرشش سير 
ترم سرهسرم تره

دهيم تحويلشاناتاقتان را ميدهيم تحويلتان اتاقشان را مي
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 در   فقط ، پيش آيي و پس آيي آوايي      مبادله: كنديگر نيز اشاره مي   به دو قاعده مهم د    ) 75: 1990 (گارت
:رد؛ مثالًيگيصورت م1عبارتدرون

)آيي آوايي در مرز عبارتپيش(  گارچ و گوشت قارچ و گوشت 
)پس آيي آوايي در مرز عبارت( سيب نشسته              سيب نسسته            

)آيي آوايي در درون واژهپيش(جيجيتال ديجيتال 
:داد دارد؛ مثالً نيز امكان روي2 واژه در مرز فراتر از بند جملهولي مبادلة
گرديم لبان مي تشنه ما يار در خانه وگرديم، در كوزه و ما گرد جهان ميآب

) واژگاني در مرز فراتر از بند جملهمبادلة(...  آب در خانه و ،... يار در كوزه و 
)مبادله واژگاني در مرز فراتر از جمله(             پنير بپزم و تخم مرغ بيارم م مرغ بپزم و پنير بيارمتخ

مبادلـه واژگـاني در مـرز فراتـر از          (  اگر برف خوبي باشه، ابر مياد         اگر ابر خوبي باشه، برف مياد                           
)جمله

ن مقاله بـا  يز در ايابد كه ما ن  يي دست م  يواعد به ق  يي آوا يها لغزش يز در بررس  ين) 2003 (يوالشكوسك
:ر اشاره كرديتوان به قواعد زين قواعد مي ااز جملة. ميكنيد مييها را تأ آن موجود،يهاتوجه به داده

 ماننـد  تر اسـت؛  شيـ ها ب  آن ييجا امكان جابه   همانندتر باشند،  ي واج يهاهر چه دو واج از لحاظ مشخصه      
∫و [s], [g]و [q]جـايي ميـان     جابـه بينيم  كه مي هاي باال   ميمهاي ذكر شده در تع    نمونه ][ ,[x] و[k]   وجـود 
.ديگر مشابهندكم در يكي از سه مشخصة محل توليد، چگونگي توليد و واكداري با يكاها دستاين آو. دارد

:كند؛ مثالًها را بيشتر مي آنن جانشيني و مبادلة امكا،از سوي ديگر مشابهت همخوان آغازين دو واژه
ابراز تعهدابراز تأسف بررسيبازرسي 
يخالخاموش  خنكخشك 

:يگاه تكيه نيز با يكديگر مشابهند؛ مثالً و جا3و اغلب اين دو واژه از لحاظ ديرش
آموزشآزمون خالي خاموش  دختر پسر  

 حاصـل    همچنين به قواعدي اشاره شد كه نتايج        و ها به نتايجي دست يافتيم    اد انواع لغزش  از بررسي تعد  
بـه ؛هاي يكساني ندارنـد  لغزشدريافتيم كه افراد مختلف    پژوهش   اما در اين     هاست؛از اين پژوهش مؤيد آن    

. دارنـد تري  بروز بيش هاي نحوي و معنايي      لغزش هاي آوايي و در برخي ديگر     اي كه در برخي افراد لغزش     گونه
.  پژوهشي جداگانه نياز اسـت      به ها دخالت دارند،  ردي در بروز لغزش   كه چه عوامل ف   البته براي پي بردن به اين     

 آن ندي را پـيش روي نگارنـده و خواننـدة   هاي تحقيقي چها و زمينهاين تحقيق و نتايج حاصل از آن پرسش     
هـا  رد در ميـزان رويـداد لغـزش   عوامل روحي ـ رواني ف كه نقش عوامل محيطي و  از جمله اين؛شتخواهد گذا
هـا  راي آنتـوان بـ  مـي دهند و آيا هايي را بيشتر بروز ميهايي چه نوع لغزشگي چه افراد و با چه ويژ     چيست؛

 نقـش سـن، جنـسيت،    د؛دهـ هـايي رخ مـي  هايي اصوالً چه نوع لغزش در چه محيطشناختي آورد؛دليل روان 
.ها چيستماعي فرد در بروز لغزش سواد و موقعيت اجتهوش،

1 . phrase.
2 . clause.
3 . duration.
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ها در گفتار عاديداد آنبسامد رخها و انواع لغزش: 1 شمارةجدول

انواع لغزش
درصدتعداد

1201/2 آوا مبادلة-1
3604/6آيي آوايي پيش-2
5406/9آيي آوايي پس-3

1201/2 حذف-4
467/0 افزايش-5

 جانشيني واژگاني-6
22825/38)تشابه معنايي(
6006/10)تشابه صوري(
3604/6 واژگاني مبادلة-7

 ادغام-8
1201/2در سطح واژه
2402/4در سطح عبارت

467/0 مجزا مبادلة-9
1802/3 انتقال-10
961/16 مطابقت-11

%596100مجموع
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