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چکیده
ریخت شناسی واژه های فارسی بدلیل تنوع تلفظ زبانی و پراکندگی جغرافیایی همواره دستخوش تغییر و تحول بوده است
به طوری که سوای کتب رسمی و آموزشی که در مدارس تدریس می شود در مراودات روزمره و ارتباطات اجتماعی برخی از
واژه ها بنا به مقتضیات زمانی و سایر عوامل باعث دگرگونی ریخت شناسی واژه ها شده است .ا ﺎﺘﺳ دان و ﺨﺘﻣ ﺼﺼﺎن ﺘﻣ ﻌﺪد ،ﭼﻪ
در دا ﻞﺧ و ﭼﻪ در ﺎﺧ رج ،در اﯾﻦ ز ﻪﻨﯿﻣ در ﺣﺎل ﻓﻌ ﺖﯿﻟﺎ ﻫﺴ ﺪﻨﺘ  .ﺎﺘﮐ ب ﺎﻫ ی ﺘﻣ ﻌﺪدی ﯿﻧ ﺰ در اﯾﻦ ﻮﻣ ﺿﻮع ﺗﺄ ﯿﻟ ﻒ ﺪﺷ ه ا ﺖﺳ  .ﺪﮐ ام
ﺎﻫﻆﻔﻠﺗ ﺪﯾﺎﺑ ﻪﺑ ﻏ ﺎﻓﺮﯿ ر ﯽﺳ  ز ﺎﺑ ن ﺎﻫ آ ﻮﻣ زش داده ﻮﺷ د؟ ﻆﻔﻠﺗ ﻣﻄ ﺑﺎ ﻖ ﻨﻫﺮﻓ ﮓ ﺖﻐﻟ ﺎﯾ ﻆﻔﻠﺗ راﯾﺞ؟  .تحقیق حاضر سعی دارد به
صورت علمی و با استفاده از روش های زبان شناختی و نیز با توجه به اهداف کاربردی ،الگوی موثری برای استفاده دست
اندرکاران و در آموزش های زبان فارسی را تدوین و ارائه نماید .مقاله حاضر که مستخرج از طرح پژوهشی بت عنوان درست
بگوییم استخراج شده است در زمینه ریخت شناسی تلفظ برخی از واژه های فارسی مطالعاتی را انجام داده است .
واژگان کلیدی :واژه های فارسی ،تلفظ فارسی
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مقدمه
اﻣﺮوزه ﻣﺮدم در ﮔﻔﺖوﮔﻮی رﺳﻤﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از واژهﻫﺎ را ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
هرچ دن اﺧﺘﻼف ﺗﻠﻔﻆ سخن وگ یان در ﯾﮏ ﺟﺎمعهی زﺑﺎﻧﯽ ،ﭘﺪﯾﺪهای ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و در اﻏﻠﺐ
زﺑﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎن (ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﭼﯿﻨﯽ و )...دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .بطوری که در زﺑﺎن ﺎﻓ رﺳﯽ ﻧﯿﺰ
اﺧﺘﻼف در ﺗﻠﻔﻆ ﺑﺮﺧﯽ واژهﻫﺎ ﺎﯾ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻠﻔﻆﻫﺎ ،اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ .اما در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ اﺧﺘﻼف ﺗﻠﻔﻆ واژﮔﺎن ﺎﻓ رﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ
ﺎﯾ ﺑﺪ ،از لمج ه - :ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات آن .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﻦﯾ ﺷﺒﮑﻪی ﻣﻠﯽ،
اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ا ﺮﯾ ان ﺎﻌﻓ ﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺠ ﺎﯾﺮ ن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ا ﻦﯾ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ
ﯽزﺑﺎن ﺧﺎرج
واژهﻫﺎ را چه نوگ ه ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ - .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و رادﯾﻮﯾﯽ ﺎﻓ رﺳ 
از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای ا ﺮﯾ اﻧﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺨﭘ ﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﺑﺮ ذﻫﻦ و زﺑﺎن ﻣ ﺎﺨ ﻃﺒﺎﻧﺸﺎن
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ - .ﻟﺰوم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش و ﺮﭘ ورش .وﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮِزِز ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از روی ﮐﺘﺎب ﺎﻓ رﺳﯽ ﺑﺨﻮان و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﻧﻤﺮه ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﻼف ﺗﻠﻔﻆﻫﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺎﻓ رﺳﯽ او را ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺸﻤﺎرد ،ﺑﺮ او ﺧﺮده ﺑﮕﯿﺮد ،ﺎﯾ از ﻧﻤﺮهی او
ﮐﻢ ﮐﻨد .ﺑﻪراﺳﺘﯽ ،ﻪﭼ ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﺮﺟﻌﯽ در ا ﻦﯾ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺖ؟ آ ﺎﯾ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد درﺑﺎرهی آن واژهﻫﺎ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ و آ ﺎﯾ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻗﺎﻃﻊ در ا ﻦﯾ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺖ؟  -آﻣﻮزش
ﯽزﺑﺎنﻫﺎ .در دو دههی اﺧﯿﺮ ،اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺎﻓ رﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
زﺑﺎن ﺎﻓ رﺳﯽ ﺑﻪ ﻏﯿ ﺎﻓﺮ رﺳ 
رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺳﺘﺎدان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺘﻌﺪد ،ﻪﭼ در داﺧﻞ و ﻪﭼ در ﺧﺎرج ،در ا ﻦﯾ زﻣﯿﻨﻪ
در ﺣﺎل ﺎﻌﻓ ﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﯿﺰ در ا ﻦﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺪام ﺗﻠﻔﻆﻫﺎ ﺑ ﯾﺎ ﺪ
ﯽزﺑﺎنﻫﺎ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد؟ ﺗﻠﻔﻆ ﻣ ﺎﻄ ﺑﻖ ﺮﻓ ﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﺎﯾ ﺗﻠﻔﻆ راﯾﺞ؟  .ت قیقح حاضر
ﺑﻪ ﻏﯿ ﺎﻓﺮ رﺳ 
سعی دارد به وص رت یملع و با ا فتس اده از روش های زبان نش ا یتخ و زین با ت جو ه به ا ده اف
کاربردی ،ا وگل ی ثوم ری برای ا فتس اده دست ا دن رکاران و در آ وم زش های زبان فار یس را تدوین و
ارائه من اید.
اهميت و ضرورت انجام پژوهش
ا یمه ت و فایده پژو شه
ت فل

حاضر ،با ت جو ه به ا بلغ

و وم رد ا فتس اده قرار یم

ا فل اظ و واژه های فار یس به وص رت های مخ فلت

یگ رد و ت جو ه به ای کن ه تا ونک ن ت قیقح و پژو شه

جامعی در این ز نیم ه

وص رت نپذیرفته است ،ت قیقح حاضر یم توا دن به ونع ان عبنم ثوم ری در نش اخت هرچه تشیب ر ا فل اظ
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و واژه ها و چ یگنوگ

یب ان و ت ظفل

آن وم رد ا فتس اده سک ا ین که شقن

آ وم ز یش را دار دن

وم رد

ا فتس اده و هب ره یگ ری قرار یگ رد.
اهداف پژوهش
 -1نش اسایی ا التخ ف و ا بتش اه ت فل ط در واژه های ا لیص فار یس به بسن ت واژه های گیب انه د لیخ در
فار یس ،
 -2د یتس ا یب به وع ا لم پ دی ایش ا التخ ف ت ظفل و ا فتس اده درست از ا فل اظ و واژه ها،
 -3تدوین ا وگل یی دم ون ت ظفل و کاربرد حیحص ا فل اظ هج ت ا فتس اده دست ا دن رکاران و آ وم زش
زبان فار یس
فرضيههای تحقيق

 -1ا التخ ف و ا بتش اه ت فل ط در واژه های ا لیص فار یس به بسن ت واژه های گیب انه د لیخ در فار یس در
چه دح یم با دش ؟
 -2تشیب ر ا التخ ف و ا بتش اه ت ظفل در واژه های فار یس یا واژ یغ رفار یس د لیخ در فار یس وب ده است؟
 -3ضرورت ا جن ام پژو شه

های دیم ا ین در تدوین ت ظفل

واژهها در فر گنه

های غل ات و نم ا عب

آ وم زش زبان فار یس در چه دح است؟
 -4وع ا لم پ دی ایش ا التخ ف ت ظفل و ا فتس اده درست از ا فل اظ و واژه ها در چ سی ت؟
 -5دک ا کیم

از وع ا لم پ دی ایش ا التخ ف ت فل ط و ا فتس اده درست ا فل اظ شقن

ثوم ر تر و تشیب ری دا تش ه

ا دن ؟
متغيرهاي تحقيق
یغتم ر لقتسم  :واژه های فار یس
واژه های یغ ر فار یس
یغتم ر وا تسب ه :ا التخ ف در ت ظفل و ا فتس اده واژه ها
تهاي پژوهش
محدودي 
وبن د ت قیقح جامعی در ز نیم ه پژو شه

حاضر ،و ا تس ا دن ارد و شاخص ی سک ا ین در ا فتس اده و ت ظفل

ا فل اظ و واژه ها ،الع وه بر آن کثرت ا فل اط و واژه های فار یس و یغ ر فار یس که در زبان فار یس
مورد ا فتس اده قرار گرفته و آ وم زش داده یم

وش د ،از دحم ودیت های ت قیقح به مش ار یم رود.
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پيشينه
ﭘﺲ از ﮔﺮدآوری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب ﭘﺎﭼ ﯽ و ﺟﺴﺖوﺟﻮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺎﯾ ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺣﺎﺿافت دشن  .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻂ ﺎﻓ رﺳﯽ در ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫ ﯾﺎ ﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﻮت
ﮐﻮ ﺎﺗ ه اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن اﻣﺮی ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ،ذﮐﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻟﻬﺠﻪﻫﺎ و
اﺧﺘﻼف ﺗﻠﻔﻆﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺘﺐ ﻣﺘﻌﺪد ( ﺎﻓ رﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
) ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺎﯾ ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﺧﺼﻮص اﺧﺘﻼف ﺗﻠﻔﻆ در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺠﺎی واژﮔﺎن ﺎﻓ رﺳﯽ ﻧﯿ ﻓﺎ ﺘﻢ.

جامعه پژوهش
جامعه آماری پژو شه

یلک ه واژهها و ا فل اظ پرکاربردی است که تشیب رین ا التخ ف در

حاضر شا لم

ت ظفل آن در زبان فار یس و وج د دارد.
روش پژوهش و نحوه اجراي آن
ون ع مطالعه ،روش و وحن ه اجرای ت قیقح به وص رت تر یبیک با ا فتس اده از پ می ایش ت یفیصو و در
بر یخ

شهای پژو شه
وم ارد از رو 

تاریخی ،د یفل و تک ابخانه ای ا فتس اده دش ه است.

ابزار گرد آوري دادهها:
ت میظن

یس اهه واژه های فار یس و واژه های گیب انه ،ف شی

چک سیل ت ا فل اظ و واژه های وم رد وجتسج

برداری از مطالعات تک ابخانه ای ،صم ا بح ه و
وش د.

هج ت گردآوری داده های ت قیقح ا فتس اده یم

معرفی برخی از واژه های پرکاربرد فارسی
ِخر ][āxa(e)r
َخر  /آ ِخ
آ َخ

َخر :دیگر .ی یک از دو چ زی یا دو سک
آ َخ

 .یغ ر.

ِخر:
آ ِخ
 -۱قم اب ِلِل اول ،قرارگرفته در پایان:
نام تو کا دتب ای هر نام است

اول آغاز و آخر ا جن ام است

ظن ا یم

 -۲پ یس ن ،بازپ یس ن ،آخری ،پایا ین .
 -۳سرا جن ام:
آخر کار وش ق دیدارم

وس ی دیر غم ان دیشک

 -۴گنه ام الگ یه ،ت یبن ه ،تع بج  ،و ت جو ه دادن به کار یم رود :

نع ان

هاتف

ریخت شناسی تلفظ برخی واژه های فارسی 169 ....................................................................................

نه آخر تو مردی هج ا دن یدهای

دب و کین

فردو یس

هر نوگ های دیدهای؟

َخرت ]['āxerat
آ َخ

 -۱بازپ یس ن.

 -۲هج ا ین که به ا قتع اد دی دن اران مردم پس از ز دن ه دش ن به در آ جن ا وارد یم  دنوش و به ا مع ال آنها
یم  وش د؛ هج ان دیگر؛ آن هج ان؛ آن سرای.

ر یگدیس

آبِکِکش  /آب َکَکش ]['ābke(a)š
 -۱دنشک ه ی آب؛ آنکه با د ول آب از چاه باال یم آورد؛ یسک که کارش دیشک ن آب از چاه
است:
به چاه ا دن رون آب سرد است و وخ ش فرودآی تا من ُبُبَوَوم آ شکب
الغ م آ شکب

باید و شخ تزن

 -۲یسک که با کشم

فردو یس
سعدی

ُبُبَوَود دنب ۀ ناز ین ن شم تزن

یا د ول آب به خانهها بب رد؛ قس ا.

 -۳دبس یا ظرف وس راخ وس راخ که بر جن پخته یا زبس ی و ویم ه ی تسش ه دش ه را در آن یم ری دنز
تا آ شب

برود؛ چ صول افی.

 -۴لول ههای باری یک در یگ اه که دارای وس راخهای ذره ینیب است و وم اد غذایی را ا قتن ال یم
د ده ؛ آو دن :
گر وگ ش تو آ گنه

نش اس است در این باغ

هر آ شکب

برگ یلگ

ر تش ه ی

سازی
مالک یزدی
آ َتَتش  /آ ِتِتش ]( ['ātaš

 -۱آن چه از تخوس ن چوب یا زغال یا چ زی دیگر به و وج د یم آید و دارای رو ینش و حرارت
است.
 ( -۲جم از)گرما؛ حرارت.
 ( -۳جم از) نارا یتح ؛ ا دن وه.
 -۴لولگ ه.
 -۵از صنع رهای چهارگانه؛ آذر.
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آسمان ][āsmān

 -۱فضای یب پایان و وگلین ن که باالی سر ما دیده یم

آ یب آن ،ر گن

وش د .ر گن

وه ایی است

که کره ی ز یم ن را احاطه کرده است.
- ۲فضایی که تس ارگان و شکهک انها در آن قرار دار دن .
 - ۳فقس

نب ا.

 -۴ین روهایی ماوراءالط یب عه که بر سر شون ت ا سن ان تا یث ر یم گذار دن ؛ سپهر؛ گردون؛ ف کل

.

آماَدَدگی ]['āmādagi

آماده و یهم ا وب دن:

آن هج ان وص رت وش د آن ماد یگ

ولوم ی

هرکه در مردی دن ید آماد یگ

ازاله ]['ezāle

زایل کردن؛ از یب ن بردن؛ نا وب د سا تخ ن.
ِاِاستان][estān

زب رگترین وا دح ت میسق ات وشک ر ایران که شا لم چ دن
ا تس ا دن ار اداره یم

هش ر تس ان است و بهو لیس ه ی یک

وش د.

ِاِاستاندار ][estāndār

 -۱یسک که از طرف وزارت وشک ر کارهای یک ا تس ان را اداره یم

دنک .

 -۲وا یل ؛ مکح ران.
َاَاسِلَحَحِله ]['asleha
عمج

،مثل :تیغ و تیر و زین ه و یغ ره یم با دش .

الس ح است .آالت گنج

َاَاصالت ]['asālat
باا لص

وب دن؛ ا لص دا تش ن؛ ا لیص

َاَاقبِرِر ا ]['aqre(a)bā
مج ِعِع قریب است به مع ین

وب دن؛ ریشهدار وب دن؛ کین

نژاد وب دن .جن ابت.

وخ یشاو دن :

ای دص ر خا دن ان وبن ت چو باب وخ یش وخ ر دیش اقربا دش ی و فخر دودمان
آن چه را که بعضی مردم حتفب

«راء» و مض «راء» یم

وخ ا دنن

لغ ط است .

وس ز ین
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لَاَا ف ِ /اِالف ]['elf

 -۱ا فل ت.

.

 -۲دوست و دمه م و سنوم
اماله ]['emāle

 -۱در اصطالح لیم دادن ف حت ه به سک ره به وط ریکه «ا فل » وص رت «ی» پ دی ا دنک  ،مثل بیتک
(اماله ی تک اب) ،ر بیک

(اماله ی رکاب) ،و حیلس (اماله ی الس ح).

 -۲دا لخ کردن داروی مایع بهو لیس ه ی آلت مخ وص ص در روده ی زب رگ از راه قم عد.
 -۳لیم دادن؛ برگردا دین ن؛ مایل گردا دین ن؛ مخ دادن.
نِاِا اثEnās
ماده از ا سن ان  ،زب رگ با دش یا وک چک  ،د تخ ر با دش یا زن  .زنان  .مادگان:
از تو دنشون از ذ وک ر و از اناث

یب دری یغ در عطایا غتسم اث

ولوم ی
نِاِا گار  /نَاَا گار ]['e(a)ngār
 -۱ا گن ا تش ن.
 -۲ا گن ار دن ه (در تر بیک

با ملک ه ی دیگر) :لهس ا گن ار.

 -۳وگ یی؛ به ظن ر یم ر دس .
 -۴بپ دن ار؛ ت وص ر کن.
نِاِا گاشتن  /نَاَا گاشتن ]['e(a)ngāštan

ا گن اردن؛ ا گن اریدن؛ پ دن ا تش ن؛ مگ ان کردن؛ یخ ال کردن؛ ت وص ر کردن.
امارت ]['emārat
 -۱ا یم ر دش ن.
 -۲وح زه ی فرمانروایی ا یم ر.
 -۳بصنم

ا یم ر.

 -۴فرمانروایی:
مه امارت مه زبان دارم دیلک
صم ط یف

خاقا ین

جنگ عرش

وین دو د وع ی را د لیل

است از

دح یث
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ُاُاوراق َ /اَاوراق ]['o[w]rāq

 -۱برگ ها ،برگه ها.
 -۲نهک ه  ،فر وس ده.

 -۳پریشان ا وح ال  ،آ تفش ه.
َاَاوزان ُ /اُاوزان ]['o[w]zān
 -۱وزن.
 -۲یعون ساز ز یه که بر روی کاسه ی زب رگ آن پ سو ت دیشک ه یم

دش .

ُاُاوقات َ /اَاوقات ]['o[w]qāt
عمج وقت است.

ُاُاوقاف َ /اَاوقاف ]['o[w]qāf
عمج و فق

است.

ُاُاولویت َ /اَاولویت ]['o[w]laviy[y]at

 -۱ت وف ق؛ ر حج ان؛ برتری.
 -۲دقم م وب دن؛ پ شی

از چ زی ی یا یسک قرار دا تش ن.

ُاُاولیاء َ /اَاولیاء ]['o[w]liyā
عمج و یل است :
او یل ا ا فط ال قح ا دن ای پسر

غای یب و حاضری سب

با بخ ر

ولوم ی

ُاُاوهام َ /اَاوهام ]['o[w]hām
عمج و مه است.

ایاب ذهاب ]['a(e,i)yāb] [za(e)hāb

ایاب به مع ین باز تشگ ن؛ بر تشگ ن؛ بازآ دم ن؛ باز شگ ت ؛ وذهاب به مع ین رفتن؛ گذ تش ن است.
ِاِایوان َ /اَایوان ]['e(a)yvān

 -۱فص ه؛ پ گشی اه اتاق.
 - ۲یتمسق از سا متخ ان که ولج آن باز و یب دروپ جن ره با دش .
 - ۳کاخ پادشاه.
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َکَکَرَرَبَبت ][bare(a)kat
-۱فراوا ین ؛ افزو ین ؛ یسب اری.
 -۲تسجخ ه وب دن؛ بم ار یک  :به برکت ز مح ات مش ا کارمان زود به اتمام ر دیس .
تها.
 - ۳نعم 
ِبِبساط ][ba(e)sāt
 - ۱تسگ رد ین ؛ هر چ زی

تسگ رد ین  ،ما نن ِدِد فرش ،فس ره ،و ما نن ِدِد آن.

 -۲سرمایه؛ د گتس اه.
 -۳ز یم ن و عیس .
ِبِبستر ][ba(e)star
ر تخ خواب تسگ رده دش ه؛ ت کش

؛ ت کشو

.

ِبِبقاع ]'[beqā
خانه ها  ،سرای ها  .ا بلغ

ّم باء ت ظفل
به ض ّم

یم

وش د و یل

حیحص به سک ر است و شاید این

ا بتش اه از ملک ه ُبُبقعه که به بای مض وم م است أشن ت کرده با دش  .و ....
نتیجه گیری

1ـ اﺧﺘﻼف در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺼﻮت واژهﻫﺎی ﺎﻓ رﺳﯽ ،شیب تر در واژهﻫﺎی دﺧﯿﻞ (وامواژهﻫﺎ) روی
ﻣﯽدﻫﺪ و مک تر در واژهﻫﺎی اﺻﯿﻞ ﺎﻓ رﺳﯽ .وامواژهﻫ ﯾﺎ ﯽ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺼﻮت ﮐﻮ ﺎﺗ ﻫﺸﺎن اﺧﺘﻼف
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺎﺗ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻓﺎﯾ ﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﮕﯽ ﻋﺮﺑﯽاﻧﺪ.
 -2ﺑﺮﺧﯽ از اﺧﺘﻼف ﺗﻠﻔﻆﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ا ﻦﯾ ﻣﻘﺎﻟﻪ در واﻗﻊ اﺧﺘﻼف ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ؛
ﺑﻠﮑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﺿﺒﻂ ﺮﻓ ﻫﻨﮓﻫﺎی ﻟﻐﺖ و ﺗﻠﻔﻆ ﻣﺮدم اﺳﺖ .در ا ﻦﯾ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻏﺎﻟبن ﺗﻠﻔﻆ ﻣﺮدم
در ﺮﻓ ﻫﻨﮓﻫﺎی ﻟﻐﺖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔ ﻓﺮ ﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺿﺒﻂ ﺗﻠﻔﻆ  ٢۵واژه از  ۵٢واژهی ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ،در ﺮﻓ ﻫﻨﮓﻫﺎی ﻟﻐﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﺮدم.

 -3ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ واژﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﺠﺎی اوﻟﺸﺎن ﻣﯿﺎن ﻣﺼﻮت  aﺎﯾ  eاﺧﺘﻼف ﺗﻠﻔﻆ دارﻧﺪ ،اﻏﻠﺐ
دارای اوزان ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه وزﻧﯽ ﺑﺮای ا ﻦﯾ ﮔﻮﻧﻪ واژهﻫﺎ ﻓﺎﯾ ﺘﻪ اﺳﺖ .ا ﻦﯾ ﻧﻮع
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺮﻓ ﻫﻨﮓﻧﻮﯾﺴﺎن و ﮋﭘ وﻫﺸﮕﺮان ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺪرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و دﻗﺖ شیب تر ﻣﯽدﻫﺪ.
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 -4ﻟﻐﺖﻧﺎﻣهی دﻫﺨﺪا و ﺮﻓ ﻫﻨﮓ ﺎﻓ رﺳﯽ ﻣﻌﯿﻦ در زﻣﯿﻨهی ﺿﺒﻂ ﺗﻠﻔﻆ واژهﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،روﺷﯽ
ﻏﯿﺮدﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔ ﻓﺮ ﺘﻪاﻧﺪ؛ ز ﺮﯾ ا اﻏﻠﺐ ﺗﻠﻔﻆ واژهی دﺧﯿﻞ در زﺑﺎن ﻣﺒﺪأ را ﺿﺒﻂ ﮐﺮدها دن  ،وﻟﯽ ﺗﻠﻔﻆ
راﯾﺞ در ا ﺮﯾ ان را ﺿﺒﻂ ﻧﮑﺮدها دن  .در ﺧﺼﻮص واژهﻫﺎی اﺻﯿﻞ ﺎﻓ رﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﺿﺒﻂﺷﺪه در
دﯾﮕﺮ ﺮﻓ ﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﺎﯾ ﺗﻠﻔﻆ در ﺎﻓ رﺳﯽ ﭘﻬﻠﻮی ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد .در ﺮﻓ ﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ،ﺗﻠﻔﻆ راﯾﺞ ﻣﯿﺎن
ﻋﻤﻮم ﺑ ﯾﺎ ﺪ ذﮐﺮ ﺷﻮد .ﺮﻓ ضن ﮐﻪ ﺮﻓ ﻫﻨﮓﻧﻮﯾﺲ ﺗﻠﻔﻈﯽ را ﻏﻠﻂ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺎﯾ دداﺷﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ دﻫﺨﺪا و دﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﺎﯾ دداﺷﺖﻫ ﯾﺎ ﯽ ز ﺮﯾ ﻟﻐﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.
 -5در ﺮﻓ ﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد زﺑﺎن ﺎﻓ رﺳﯽ ،اﺧﺘﻼف ﺗﻠﻔﻆﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﻮﯾﺶ اﺻﻠﯽ ا ﻦﯾ زﺑﺎن ( ﺎﻓ رﺳﯽ،
ﺎﺗ ﺟﯿﮑﯽ ،دری)  ١درج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺮﻓ ﻫﻨﮓﻫﺎی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ رﻋ ﺖﯾﺎ

ا ﻦﯾ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ.

6ـ اﻣﺮوزه ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﮋﭘ وﻫﺶﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورتﻫﺎی ﺮﻓ ﻫﻨﮓﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ .ﺿﺮوری
اﺳﺖ ،زیرا:
اﻟﻒ ـ ﺑ ﯾﺎ ﺪ راﻫﻨﻤ ﯾﺎ ﯽ واﻗﻌﯽ و ﻗﺎﺑﻞاﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖﮐﺮدن (ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭼﻨﺪ
ﺻﺪ ﻧﻔﺮ اﺳﺘﺎد ادﺑﯿﺎت ﺑﯿ ﯾﺎ ﺪ.
ب ـ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﯿﺪاری ،ﺎﯾ دﯾﺪاری ـ ﺷﻨﯿﺪاری ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻆ اﻣﺮوز ﻦﯾ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ
و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
پ ـ ﺑﺮای ﺎﻓ رﺳﯽآﻣﻮزان ﻏﯿ ﺎﻓﺮ رﺳﯽزﺑﺎن ،آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﻠﻔﻆ راﯾﺞ اﻣﺮوز ﻦﯾ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ت -ﺑﻪ ﮋﭘ وﻫﺶﻫﺎی زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺎﺗ ر ﺨﯾ ﯽ و ﺗﺪو ﻦﯾ ﺮﻓ ﻫﻨﮓ ﺎﺗ ر ﺨﯾ ﯽ زﺑﺎن ﺎﻓ رﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨد.
منابع:
 .1ا بق ال ،یادگار.
 .2برای آگا یه

شیب

تر به تک اب " زبان نش ا یس و زبان فار یس " از د تک ر ناتل خا لن ری ،قم اله ی

ون ی یگدنس  ،گن اه دینک .
.3

سک روی .پ دن ارها.

 .4شن ریه ی دا دکشن ه ی اد یب ات تبریز سال دوم.
 .5یادداشت بخط مر وح م دهخدا.
 .6شن ریه ی دا دکشن ه ی اد یب ات تبریز سال اول مش اره ی .3
 .7شن ریه ی دا دکشن ه ی اد یب ات تبریز سال  1مش اره ی .5
 .8د وتس ر زبان فار یس

از د تک ر ناتل خا لن ری.
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 .9شن ریه ی دا دکشن ه ی اد یب ات تبریز سال اول مش اره ی .7-6
 . 10د تک ر یخ ام پور  .دن اب  1: 2ص . 21
 . 11زق وی ین  .سیب ت قم اله .
 . 12زق وی ین .تع قیل ات بل اب ا بل اب.چا.اروپا.
 . 13از فر گنه

ایران با تس ان پورداود .

 . 14از تر ولونیم ژی وقح ق تأٔٔ فیل
. 15
.61

فر گنه

جعفری گنل رودی .

غل ات عا یم انه ی مج ال زاده.

حا یش ه ی برهان چ معین.

