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 ی فارسی زبان و دبيره آموزشی های  دشواری

 
 نمايند، رخ می زبان فارسی، ی که به هنگام آموزشهاي برای بررسی دشواری

 :پردازيم ها می بندی اين دشواری نخست به جداسازی و دسته

 
 

 

 

 الفبـای) هـای حرف(های برخی از واک آوايیِ  هايی که، آموزش دشواری  ١

اينگونـه  آوای .دارنـد فارسـیبه ، با مشاعربیاز زبان  برگرفتۀ
ما آنگونه که در  لیواک ها، با گونۀ واک های فارسی همسان است و

زبان عربی واگويی ميشود، نه ميتوانيم و نـه ميخـواهيم واگـويی 
 :مانند .کنيم

، ـه و ه( ، )ت، و ط(، )س، ث، و ص(، )ذ، ز، ظ و ض(، )ــِ
 ). عـ، ـعـ، ـع و ع(

های زبان عربی،  ها با واک اژهبرای نوشتن گروهی از اين و
ی  دليلـی در دسـت نيسـت، بلکـه بـا ايـن شـيوه نه تنها 

اصفهان : مانند. نوشتاری مانکِ واژه نيز پنهان گشته است
ی گروهی بزرگ از اين گونه  دگرگونی چهره .به جای سپاهان

هـای زبـان عربـی روی  های ميزبان، بدليل کمبود واک واژه
 آتروپاتگـان= آتربايگان(جان، آذرباي: مانند. داده است

١مGزِگـت(، مسـجد )پرديس(، فردوس )آذربايگان -
، محـراب )

 .ثروت و فرصت ).بورگ(و برج ) مهرابه(

 

 

هــای فارســی، در  خوانی واژه درســتدر هايی کــه،  دشــواری  ٢
 هـایِ  های واک های کتاب، بدليل ننوشتن برخی از نشـانه متن

در چهـار » بـرد« :دمانن .يمشو ها روبرو می باصدا، با آن
 گونۀ واگويی
بـردن  نويسيم، با دشـواری پی ها را نمی» حGرGکه«زمانی که 

اگر چهـرة واژه بـرای مـا . به معنای واژه روبرو هستيم
: توانيم معنای آن را آسان پيـدا کنـيم آشنا نباشد، نمی

ژالـه، تگـرگ و (، بGـرGد)جامه و هرچيزی که سرد باشد(بPرد
از (و بPـرGد) سرما، خواب بودن(بGرد، )آچمز در بازی شترنگ

 ).فعل بPريدن

 

 

 

های فارسـی  افزوده در جمله» یِ   کسره«هايی که، با  دشواری ٣
 :مانند .پيش ميايند

 !زمانِ کوتاِه زندگی را به شادمانی گذران ٤

 

                                                 
١

  : سروری» الفرس مجمع«مثال از حکیم سوزنی برگرفتھ از . مزگت بھ وزن و مانِک مسجد باشد -  

 الحرم ز ھر مزگت ھمچو بیت    ھر مردم تری ز تو مشرف  



 ٢

ِی خـط  کـه در زنجيـره) اضـافه(ای است برای  نشانه)  ِـ (کسره 
مهمی در فهِم معنـای  فارسی نيست ولی نوشتن و ننوشتن آن نقش

 :زنم برای روشن شدن موضوع مثالی می. جمله دارد

ها، مردم  بيشتر وقت. = انديشند اغلب، مردم اين گونه می« -١
 .»اين گونه می انديشند

مردمانِ بيشـتری ايـن .= انديشند اغلبِ مردم اين گونه می« -٢
 .»انديشند گونه می

ی کردن جمله و در معن) ِـ (بريم که نقش  در اين دو جمله پی می
 .ی جمله چه اندازه مهم است ی نويسنده فهميدن خواسته

 :های مولوی است مثال ديگر برای کسره، اين بيت از سروده

شير، گاوش خـورد و بـر     روستايی گاو در آخور بست  
 جايش نشست

 شيِر گاوش خورد  و بر جايش نشست            

 

 

دليـل  به هنگـام خوانـدن، بـه» و«هايی که، شکِل  دشواری ٥
 :مانند .آورد فراهم می ،چهار نقش جداگانه
مـن دPوِر . هران از وين خيلی دور اسـتت. پروين و پروانه

 .مدGوG  ميدان می
های نوشتاری زبان فارسی،  يکی ديگر از دشواری .خواهِر من

» و«. اسـت» خا«ی  و خواندن آن بگونه» خوا«ی نوشتن  گونه

گويی، خوانـده  آسانرود ولی بدليل  که در نوشتار بکار می
 .خواهر، خواندن، خواستن و خواهش: مانند. شود نمی

 

بـا دونقـش باصـدا و بيصـدا » ی«هايی کـه، واک  دشواری  ٦
 .کند فراهم می

به هنگام خوانـدن بـر » يیها واک«ها،  در بسياری از واژه
چنـين » درست خـوانی«شوند و  يند ولی نوشته نمیآ زبان می

ان و کسانی که با زبان گفتاری ها تنها برای اهل زب واژه
چند واژه از اينگونـه . فارسی آشنايی دارند، فراهم است

 :بينيد را در زير می

، کرسـیِ )یِ  زندگی(، زندگیِ )یِ  پيوستگی(پيوستگیِ = پيوستگی 
 )یِ  خالی(، خالیِ )یِ  کرسی(

ــوری  ــوری= ق ــوری ق ــا ق ــدگی= ای يی ي ــوری، زن ــک ق يی  ي
بـه بـا چـراغ، وشنی ِی خانه به ر. يک زندگی)= ای زندگی(

: پياپی بيايند» و«و » او«اگرهنگاِم روز چه نيازی است؟ 

 تويسرکان

 
 

 

 .آيند نويسی پيش می هايی که از جدانويسی و سرهم دشواری ٧
هايی کــه آمــوزش زبــان فارســی بــا آن  يکــی از دشــواری

منطقــی بــرای جدانويســی يــا   روبروســت، نبــودن نظــامی
را » کـم رو« همبسـتۀ ی واژه .اشـدب ها می نويسی واژه مسره



 ٣

را » عمـق کم«و » تـوان کم«ولی . نويسيم می» کمرو«ی  بگونه
يی کلـی  تـوان قاعـده آيـا می. توانيم سرهم بنويسـيم نمی

دردسـر رهنمـون شـود؟  فراهم کرد که بتواند هرکسی را بی
و  ها را از راه همنشـينی زبان فارسی که بسياری از واژه

آسـانی ايـن راه را نيـز پيـدا  ساخته است، بـه همبندی
 :نمونه ها .خواهد کرد

) هم زن(اگر شما . گرفتم) همزن(من هم زن : يک خبرخوب •

همزن  !!!بگيرم) همزن(خواهيد، بگوييد تا براى شما  می
 .هاي برقي مولينکس

 خوانی؟ از اين کتاب چه می •

 خوانی؟ از اين کتابچه می •

 چکارش داری؟ •

 چکار به کارش داری؟ •

 اری داريد؟شما، چه ک •

 شما، چکاره ايد؟ •

 .چه کارهايی که هنوز نيمه تمام هستند •

اش، از مژه تير اسـت   در کف  ..در کفش از مژه تير است و •
 .و کمان از ابرو

زمين يــا  مغــرب«نويســيم، چــرا  را ســرهم می» خــاورزمين« •
اينـک کـه بيشـترين . نويسيم را جدا از هم می» زمين مشرق
» خاورزمين«نويسيم، اگر واژة  ها را با کمپيوتر می نوشته

آخرين واژة سطر باشد، و سطر برای آن جای کافی نداشـته 
ولـی اگـر واژة . افتد باشد، اين واژه به سطر پايينی می

از » مغرب«بنويسيم ) زمين  مغرب(را جداازهم » مغربزمين«
افتـد و  شود و زمـين بـه سـطر پـايينی می جدا می» زمين«

انـد بـه آسـانی ايـن دو واژة تو بدينگونه، خواننده نمی
جداشده ازهـم را يکـی بدانـد و معنـای جملـه را درسـت 

مجاز اسـت کـه مغـربِ زمـين » مغربزمين«او بجای . بفهمد
 .بخواند

 

 نويسـيم، را سـرهم می» هنرمند«و » باهنر«همانگونه که 

و » بهتـر« توانيم سرهم بنويسيم؟ میرا هم » بيهنر« آيا
، »آگاهتر«نويسيم، چرا  می را سرهم» آشناتر«و » بيشتر«

صــفت » بهتــر«را نبايــد ســرهم نوشــت؟ اگــر بجــای ... 
» تــر«را بکــارببريم، و بــدان پســوند »  پيشــرفته«

پـس بايـد بـه . توانيم سرهم بنويسـيم رابيفزاييم، نمی
بهتـر اينسـت کـه اينگونـه . قراردادی ديگـر انديشـيد

د، نهای قراردادی از سوی جايگاهی پرداختـه شـو هماهنگی
 .)فرهنگستان زبان(آن باشند، که همگان پذيرای 

 

 



 ٤

 -ی عربـی نشسـته های هـم های ناشی از کاربرد واژه دشواری ٨

ها نه از روی خرد بـوده و نـه از  فارسی که بکارگيری آن
 :مانند .دانان صورت گرفته است سوی زبان

 .اضطراب داشتن، تنقيه کردن، تعلـيم دادنمنقضی نمودن، 

اژۀ عربـی، حالـت فعلـی دارد و بـا در اين نمونه ها، و
فارسی بدان، بدشواری آموزش کودکان ) مصدر(افزودن واژۀ 

 .می افزاييم

 

 

ه حـرف نخسـتين واژه ، زمـانی کـ»آ«نوشـتن  هایدشواری  ٩
 :مانند. نباشد

ــت درنمی ــتاری درس ــدة نوش ــا قاع ــه ب ــرآورد، ک ــد ب . آي

را بدينگونـه کـه » بيـاورد«درحاليکه، در فعل صرف شدة 
سيم، نه گرفتـاری خوانـدن و نـه گرفتـاری نوشـتن نوي می

 .داريم

 

 )کوتاه و کشيده(» ا«و » آ«مشکل واگويی   ١٠
 
ــواری  ١١ ــتاری  دش ــته و » ا«و » آ«های نوش ــان پيوس در زم

 :جدانويسی

 ، کـه مرا مردم چشمباز آماجرا کم کن و 

 ١٧/٧غزل     و به شکرانه بسوخت بدرآورد خرقه از سر
 به در آی وبرسان بندگی دختر رز، گ    

 آزادتکــه دِم همتِ مـا کـرد ز بند     

 دار ، از اين باديه، هشسِر آبدور است 

 ١٥/٧غزل     ات به سرابتــا غوِل بيـابـان نفـريبـد 
 گويند» جناس خطی«اين شعر را       

 حافظ نه غالمی است که ار خواجه گريزد    

  عتابتکـه خـرابـم ِز  بـاز آصلحی کـن و     

 ١٥/١٠غزل   

 آيين روی ای دل به چه ا در ره پيریت

 ١٦/٨غزل     صرف شـد ايـxام شبابت بـه غلطبـاری 
 
 
 

 
ی  هايی کـه، در گونـه و دشـواری» و« و» اO «مشکل واگويی   ١٢

 :ها روبرو هستيم با آن ها، اين واکنوشتاریِ 

   Pت(اPداGوPـ بPاق  ـ .( وPا)ورشيدخوردن و (). اوالد، اوجPخ.( 

 . )ِگرداِگردبه مانک (» دPورِ «

 .، بوداو، دور، کور: های در نمونه »و«و » او«همسانی 
 

 

 



 ٥

 ):غ و ق(مشکل واگويی   ١٣
 

 .»ـS «و تنوين » ـR «تشديد : نشانۀدو   ١٤
 

 

بـا دونقـش باصـدا و بيصـدا » ی«هايی کـه، واک  دشواری  ١٥
 :مانند: کند فراهم می

 .گويGم می  ميان،  ِميدان،  

 

هـای  هايی کـه، واژه دشواری  ١٦
رای زبــان فارســی عربــی، بــ

 .بوجود آورده اند
 

 

 
 
ــواری  ١٧ ــدليل  دش ــه، ب هايی ک

ــتن واژه ــی و  نوش ــای فارس ه
هـای  های ايرانی بـا واک نام

 .عربی فراهم شده اند
 

 

 

 

 :گذاری های نشانه های ننوشتن نشانه دشواری
 :آورم برای اين نشانه، يک نمونة از يک يادداشت می» ،«

کنـد کـه بـر روی آن  ت میرييس زندان يادداشتی کوتاه دريافـ
 :نوشته شده بود

و ريـيس زنـدان . »دستور جديد الزم نيست زندانی اعدام شـود«
 :خواند اين جمله را بدو گونة زير می

 .دستور جديد، الزم نيست زندانی اعدام شود

 .دستور جديد الزم نيست، زندانی اعدام شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وانش آنهاو گرفتاری در خ ها ها در چکامه دگرگونی واژه

ــاتش) ازآن(زان  ــش( و ک ــه آت ــه می) ک ــيم  را بدينگون و نويس
 خوانيم می

 رو تاب مستوری ندارد پری    



 ٦

 درچو در بندی، ز روزن سربرا    
 

 

 

 

 

 در حالـت کههای خوانش دو يا چندگونۀ واژه ها، زماني دشواری

 :دنفعل بکار رو ياقيد 
 اين چنين موسمی عجب باشد

 ١٣/٧غزل     شتاب کـه ببندند ميکـده، بـه
 اين چنين موسمی عجب باشد    

 کـه ببندنـد ميـکـده، بـشتاب    

 

 

 

 

 

 

 :واژه در پايان» ه«هايی با  های نوشتاری و خوانش واژه دشواری

بستن، بايد ديـده شـود،  بهنگام جمع» ه«ها،  در اينگونه واژه
ازاينروسـت کـه . را جدا نوشت» ها«ازاينرو بايد نشانة جمع 

را همه جا بايد جدا نوشت تا يکسان نگريسته » ها« نشانة جمع
 ها  ها، کوه ها، نوشته ها، نامه کوزه: مانند. شود

» اسـمی«ها، زمانی کـه از  برای نوشتن برخی از اينگونه واژه

شـوند، دچـار  از اسم، اسم مفعول يا قيـد و صـفت، سـاخته می
، )نويسـندگی(، نويسـنده )زندگی(زنده : شويم نويسی می دوگونه
 ).دوگانگی؟(، دوگانه )گی؟ سابيده(، سابيده )گی؟ پاره(پاره 

 

 

 

 

 

 

 دستوری یها دشواری

 

بـين حـرف » ی«هايی که، در جمله و فراز، برای نوشتن  دشواری
یِ  رهکسـ« :با آن سر و کار داريم»  کسره«آخر با صدا و ) واک(

 :های فارسی در جمله »افزوده

صـفت، مـتمxم و : کـه نقـش هـايی ی فارسی، پس از واژه در جمله
که ماننـد » ِـ «عالمتی به نام کسره  از اضافه را دارند، بايد

: ماننـد. فاده کنـيمتی الفبای فارسی، اس در سامانه» دوم ِـ «

 .بازیزمينِ . بشقابِ مسی. کودکِ دانا

خوريم که اين نقش را دارند، ولی به  هايی برمی اکنون به واژه
باصدا اسـت، بايـد پـس از واکِ  واژه، واکِ  آخرين دليل اينکه

: يـک واک بيصـدای بنويسيم و پس از آن، »ِـ « يکپايانی واژه 



 ٧

یِ  کتابخانـه: ماننـدِ . مان آسـان شـود بنويسيم تا واگويی» ی«
ی یِ انگـمرد .گيسوِی بلند .باباِی فرشيد. ِی ما کوچه. آموزشگاه

 .خود را ثابت کن

 )ِشکوۀ(»ِشکوه«و ) شکوهِ (»شPکوه«واژۀ 

 

 

 :)اسم جمع(رود  بکار می جمع در مانکِ  که یمفرد ی ژهوا

 :نمونـه. رود بکار میجمع  نکِ ای که مفرد است، ولی در مي واژه

ها بازی را دوسـت دارنـد،  بچه). مفرد(کند،  بچه بازی می: يک
در » بچـه«ی  واژه  .بچه عاشـق بـازی اسـت: ٢ی  نمونه). جمع(

 .است) ها ی بجه همه(در معنا جمع صورت مفرد ولی 

 آرد رویِ «يـا » فـرش آب ريخت رویِ «: ی ديگر اين کاربرد نمونه

کـاربرد  .دسته راه افتـاد. دنواز گروه می .است» زمين پاشيد
 .جاده را بند آورده بود» گله«: ديگر، در اسم جمع

 

 

 :مرز بين صفت، اسم و قيد

» قيـد«و » سـما«، »صـفت«در زبان فارسی، مرزی بـين نگـارش 

يعنی اين، واژه است که در هر مـوقعيتی شـکل خـود را . نيست
و اين با خواننده است که  ، ولی حالت متفاوت دارددارد می نگه

آنقدر از دستور زبا ن فارسی بداند که بتواند بـين کـاربرد 
 :ها ها فرق بگذارد، نمونه اين واژه

، هـا تازه«ـ : دشنو ؟ پاسخ می»چه خبر تازه«: دپرس می -
چون جمع بسـته شـده  ها تازهجا،  ايندر . »پيش شماست

 .است، اسم است

ــد می - ــوه«: گوي ــروز مي ــن ام ــازهی  م ــده ام ت . »خري

 .صفت است» تازه«جا،  اينرد

. ام ، از راه رسيده»تازه«من : گويد در جايی ديگر می -

 .است» تازه«جا،  دراين

-  
کره پديد و ساخت اسم ن» صفت«در ساخت نام از » ی«های  دشواری

 :آيند می

بـا افـزودن بـر صـفت، بـرای ) پارسيک(، در زبان فارسی »ی«
بکـار » اسـم نکـره«و هم برای ساختن » صفت«از » اسم«ساختن 

. رود و همين شيوه، بهنگام خواندن دشواری پديـد مـی آورد می

آن، ) فهـم= مفهـوم(ا هايی هستند که برای دريافـت معنـ جمله
.ناچاريم دوبار بخوانيم

٢
 :ها ونهنم 

 ).ی صفت(هایِ آزمايشگاهی  از موش) ی نکره(آزمايشگاهی   •

های  برخی نشـانه) ی اسم(پذيرِی  گيرِی آزمايش برای اندازه  •
 ...بيماری 

ــه، واژة  ــگاه(اگرچ ــای  در نقش) آزمايش ــم«ه ــفت«و » اس » ص

هستند و اين، هم سرعت ) شکل هم(گون هستند، ولی همديس  گونه

                                                 
٢

 .شناختی اخترشناسی و اخترفیزیک پرفسور حیدری مالیری، فرھنگ ریشھ 



 ٨

ها، ناروشـنی  م در بيشـتر جملـهخواندن را کم می کند و هـ
 .آورد پديد می) ابهام(

١(  
 »اسم«از » صفت«ساختن 

شـيوة پارسـی را » اسـم«از » صـفت«اگر مـا بـرای سـاختن 
صـفت از » ايـن«و » ايک«بکارگيريم و با افزودن پسوندهای 

 :مانندها. شود اسم بسازيم، دشواری اين کار برکنار می

زر ). صـفت(سيمين )= اسم(سيم ). صفت(بلورين )= اسم(بلور 
 ).صفت(زرين )= اسم(

 )صفت(تاريک )= اسم(تار 

 »قيد«از » صفت«ساختن   )٢
، »ايـن«، »آل«، »ايک«: توانيم با بهرمندی از پسوندهای می
 :صفت و قديهای زيرين را بسازيم... و » ول«

ــيک و جامعه  • ــک، پارس ــک، باري ــک، تاجي ــيک، تاري  شناس

گســتان زبــان، اکنــون بــا پــذيرش فرهن). زنــديق(زنــديک
 .شود بکار گرفته می» الگوريتميک«برای » خوارزميک«

و ) پوشـاک(، پوش)دنبال(، دنب)گودال(٠، گود)کانال(کان  •
 ... 

بـه معنـای » اسـم«ای است فارسی، که در حالـت  ِدژ، واژه •
يافته به  راه= دPش، دج=ِدژ«ولی، . رود بورگ و بارو بکارمی

» بـد«د، معنـاِی اگر در جايگاه پيشـوند بکـار رو» عربی

غـدة (دPشپِل =دژآهنگ، دژپيه: مانند ،صفت  دارد و در حالت
کسی که کارش کشـتن (دژخيم: و در حالت اسم، مانند) چربی

بـه زبـان عربـی » ِدژ«پيشوند . رود بکارمی) محکومان است
» دجxـال«درآمـده و از آن، » ِدج«راه يافته و بـه گونـة 

بسـياربد، (ساخته شـده کـه در حالـت اسـم، بـه معنـای 
 .رود بکارمی) بسياردشمن

، »قيـد«از » اسـم«، سـاختن »کنش= فعل«از » اسم«ساختن  )٣
 :مانند

 ).اسم(رايانه )= فعل(رايانيدن 

 ).اسم(يارانه )= فعل(ياريدن، يارستن 

 ...سامانه، کمينه، بيشينه، پشمينه و : و

های پديدآمده، باز راه نادرست غيـر »اسم«به » ه«با افزودن 
ا پيموده ايم که از نگـر پژوهشـگران، ايـن افـزايش قارسی ر

زبـان فارسـی » گسـترش«و » زايـش«نيز، بندی به دست و پـای 
های اين چنـين پديدآمـده،  شگفتی در اينجاست که واژه. زند می

ميـان » گ«گردند و  بستن، به ريشة خود برمی)جمع(بهنگام بيشی
ــی، قرارمی ــانة بيش ــه و نش ــدها ريش ــرد، مانن ــده : گي پرن

، )همســايگان(، همســايه )چرنــدگان(، چرنــده )پرنــدگان(
 ...و ) واژگان(واک، واچ= ، واژ)زندگان(زنده

 

 

 

 »اسم«های ساختن  روش



 ٩

دارنـد، در دگرديسـی » بيصـدا«هـای پايـانی  واژگانی که واک
» بـه او«ازاينرو، : شوند دستور زبان پارسيک دچار دشواری می

شوند، ولی اين  ته مینوش» بدان«بگونة » به آن«، »بدو«بگونة 
همچنـين اسـت . شـود های ادبـی ديـده می کاربری بيشتر در متن

کـه در ) همـا(همـای ) بـو(، بـوی )پا(پای : واژگانی مانند
برای ساختن اسم از صفت، .شوند های پيشين بيشتر ديده می نوشته

و » زنــده«، »گرفتــار در بنــد= بنــده«: در واژگــانی ماننــد
بايد واک بيصـدای » ای آخر= ی«و » ـِ آخر= ه «، بين »آزاده«
هايی آسانتر شوند،  بنويسيم تا خواندن و نوشتن چنين اسم» گ«

بـو، زا، : هـای واژه. »آزادگـی«و » زندگی«، »بندگی«: مانند
: گيرنـد نيز از اين شـيوة بهـره می آسا، پيرا، پيدا و گرا،

، )آســايش= (» آســا«، )زايــش= (» زا«، )بــويش= (» ش+ی+بــو«
 ).گرايش= (» گرا«، )پيدايش= (» پيدا«، )پيرايش( =» پيرا«

 

 

 

 الفبای فارسی

 هايش شکل

 الف مقصورة عربی

 ی= ای
 )آوا(واک 

 

 آموزی زبان فارسی گزينی برای آسان راه

هـای ميـانی  در جايگاه» آ«نويسی، بهتـر اسـت واک  برای آسان
نوشته » ا«گيرد، نيز  سرچشمه می» فعل«ها، آنجايی که از  واژه
 .برايند، دستاورد، برامده: مانند. دشو

 

 

 

راه  »فارسی« زبان به »عربی =تازيک« هايی که از زبان واک
 :هستنديافته اند، بدينگونه 

 ث، ح، ص، ض، ط، ظ، ع و ق

 

هـای فارسـی بنويسـيم،  های زبان فارسـی را بـا واک اگر واژه
فارسـی «آمـوزان،  ای از سختی يادگيری دانش دستکم و تااندازه

 :ها هايی از اين گونه واژه نمونه. کاسته خواهد شد» زآمو

 .کيومرس، تهمورس، تهماسب :ها نام انسان

 .توس، تهران، تالش، تبرستان :های ايرانی نام شهرها و کوی

، تپانچـه، تـاالر، تـراز، )شترنج(شترنگ : ها و ابزارها بازی
 .توتی، تاق، تاس و تشت

 

 :می زير بنويسي را بگونه» اS «ی  نشانه
به درستی، بـه = دايمی، واقعا� = تلفنی، دايما� = به جای تلفنا� 

 .راستی

 .نPخPست= دومی، اوال� = )نادرست است( به جای دوما� 
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 ؟»بها«يا » بهاء«
درخشندگی، رونـق، فـر و شـکوه : بهاء در زبان عربی به مانک

 .بهاءالدين: مانند. است

چنـد ... ..بهـای : ارزش و قيمت است: بها در فارسی به مانک
 .دهم ی شما بها می است؟ من به گفته

 

 :نوشتاری

 روـ روـ اGک

 

 :گفتاری

 :آوا در يک شکل ٢

 )يان می(ميان 

 

 ناخوانی وامواژه های عربی با نوشتار فارسی

 

 )چيز(  ِشیِء کوچک  ِشیء

 )بخش(  جزِء کوچک  جزء

 

 

ناخن کودکان و نوجوانان را مادرشان با قيچی می چيد، مبادا 
توسـط ) عربـی= مقراض(، )ترکی؟(قيچی . تش را ببردبچه، انگش

ترکان سلجوقی همراه بسياری از وامواژه های فارسی و عربـی، 
در گذر از ايران به کشور ترکيه امروزی برده شد و در آنجـا 

 . شود بکار برده می) ميقراض(به گويش » مقراض«واژه ی عربی 

 

 )ویمرد خشمگين، مرد بدخ(ِدژمGرد = ِدزِمر= ر|زم|د

 

 
هـای زبـان تـازی  ما در زبان گفتاری فارسی، نيـازی بـه واک

هـای برگرفتـه از عربـی، آنهـم  تنها در نوشتن واژه. نداريم
 .ها روايی دارند ها، اين واک برای بازشناسی واژه

 

هـا فـراهم  واژه) قرائـت(هايی که گوناگونی بازخوانی  دشواری
 .سازد می

فتـاری، شـايد بـه دليـل هايی هستند که مردم در زبان گ واژه
ــگ کردن خوش ــدا می آهن ــه پي ــويی دوگان ــان، واگ ــد ش از : کنن

واگـويی » چِراگـاه«را » چGراگاه«ی  ، واژه»چGريدن«ی  بنيانواژه
گيـريم  ياد میرا » چِشم«ی  در کتاب فارسی آموزی واژه. کنند می

در مانـکِ ونـدی از تـن  -١: را» چGشـم«و در واگويی روزانه، 
. مانکِ پذيرش و فرمانبرداری بکار مـی بـريم و در -٢. انسان

در . بـريم بکار می» به روی چِشم«ی کاملترش،  درحاليکه، بگونه
تـام : های ايرانی کهن نيز همين شـيوه بکـار رفتـه اسـت نام



 ١١

 –را بـا » گشتاسـپ«ولـی نـام » تهماِسب، با سِ «را » تهماسب«

 .گوييم وامی -سکون س

 

اگـر ) تلفـظ(هنگام واگـويی . ی حرام را در نظر بگيريم واژه
و تکيه روی بخشی ديگر، » همنوع«کنی، مانکِ » تکيه«روی بخشی 

 ارشاد مانجی. از کتاب گرفتاری اسالم. دهد می» مقدس«مانکِ 

 www.forpeoplewhothing.org 
ــرام محرم: ی واژهدر  ــرx الح GحPم ، G ــم، : م ــورد  -١اس ــرم و م محت

 .ماه محرم -٣. ممنوع، حرام شده -٢. اطمينان، صاحب حرمت

صـلح طلـب،  -٢. حمايت شده، در پناه گرفته: مPحِرم: ی در واژه
 صلحجو

 پوست دباعی نشده: جلدالمPحGرxم

 .محاِرم: حرام، جمع: مGحرGم

عرب باديه نشين که بـا شهرنشـينان همنشـينی : المPحGر�م اعرابی
 .ندارد

 

، در بين ايرانيان »عربی«ای گفتاری  های زبان مبادله تاریگرف
ها، بسـيار بيشـتر  ها، با نگر به واگويی ناهمسان واژه و عرب

ی روشن اين گرفتاری، تشـخيص  يک نمونه. از زبان نوشتاری است
و »  Niederlage= انهــزام«ی عربــی  و مانــک آن در دو واژه  واژه

 .است» به مانکِ هضم کردن= انهضام«

های زير که در زبان گفتاری يکسان ولی در زبان نوشتاری  واژه
 :دو يا چندگونه هستند

(  ، تهديـد (  )، تحليـل (  )، تهليل (  )، مألم (  )معلم 

 ، (  )، ِامارت (  )عمارت  ،(  )، تحديد )

 

 گويد؟ ميرزا ملکم خان چه می

وطيت ی مشر دوره) منورالفکران(ميرزا ملکم خان از روشنفکران 
ماندگی ايران و مسـلمانان  درد بيسوادی مردم و درد عقب. است

پيچان راه  از اينـرو يکـی از نسـخه. او را نيز راحت نگذاشت
 :نويسد او می. رفع موانع پيشرفت ملی شد

در نظر ارباب بصيرت، ديگر جای هيچ ترديد باقی نمانده است  
تان که ملل اسـالم، در جميـع ترقيـات دنيـوی از ملـل فرنگسـ

آنکه داخـل  سبب اين حالت چيست؟ بی. اندازه عقب مانده اند بی
تفاصيل بشويم، به جرات تمام و به آواز بلند ايـن جـواب را 

وضع خطوط ملل اسالم زياده از حد معيـوب اسـت و بـا : گويم می
ی  ی حاليـه چنان خطی، محال است که ملل اسالم بتوانند به درجه

 .فرنگستان ترقی نمايند

 

رسـم سـواد يعنـی آلـت : افزايد ملکم درباره ايران می ميرزا
تر اسـت از  تحصيل در ميان طوايف اسالم، اقال� چهل مرتبه مشـکل

هرمبتـدی در . کننـد آنکه ملل خارجه در ميان خود استعمال می
تواند زبان فرانسه، ايتاليايی يا روسی را در  سه روز می -دو

ر خط زبـان مـا را ولی يک سط. هر نوع کتاب به درستی بخواند



 ١٢

ها، از برای  در تحريرات ساير زبان. توان خواند به صد قسم می
فهميدن مطلب، اول بايد خوانـد، در تحريـرات خطـوط اسـالمی، 

 .برای خواندن، بايد اول فهميد


